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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-Or

ÄRenoe r Dnr KS 20ZZ|2BB

Revidering av socialnämndens reglemente och tillägg av
tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. revidera Socialnämndens reglemente genom att tillföra att socialnämnden ska fullgöra
kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

2. en ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en avgift om
2 000 kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp. Vid försäljning av två produkter
till exempel folkö|, e-cigaretter blir det 3 500 kronor vid försäljning av tre produkter blir
summan 4 500 kronor och vid försäljning av fyra produkter 5000 kronor. Om det finns ett
tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för
tobak som är 5 000 kronor.

3. ge socialnämnden i uppdrag att for egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut, uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på

uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya
lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

4. beslutet gäller gäller från och med den 1 augusti 2022 under förutsättning att Riksdagen
beslutar i enlighet med regeringens proposition.

Sammanfattning av ärendet

Den 21 juni2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria
produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti 2022.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer
tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den
som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje
försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om
förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.
Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt
de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas
även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att
skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholservering, folköl- och
tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet
enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och
tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet.

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen
över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag
om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara
tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande
eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd,
meddelas varning.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ing en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-O6-Or

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot och

administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen
utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria
nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin

tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria
nikotinprodukter.

För att socialnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn
över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras.

Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen när det
gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.

Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen lagstiftning enligt
propositionen. Detta innebär att anmälan, egentillsynsprogram/ registrering och tillsyn ska

hanteras för sig, men kan precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen.
Dalsland & Säffles Alkohol- och tobakenhet förslår därför att en ny avgift införs som avser
Tobaksfria nikotin prod u kter :

. försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2 000 kronor.

. två produkter som till exempel folköl och e-cigaretter 3 500 kronor.

r tre produkterna 4 500 kronor.

. alla fyra produkter 5 000 kronor.

Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5000 kronor tillkommer det en

avgift på 500 kronor per produkt

Regeringens förslag till beslut den 21 juni2022 och den nya lagens ikraftträdande den 1

augusti 2022ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna ien situation där inte
någon myndighet inom kommunen har befogenheter att hantera tillsyn, avgifter eller hantera
anmälan föreslås att socialnämnden ska vara den nämnd som hanterar även dessa frågor
eftersom motsvarande ärenden redan handhas av denna nämnd.

Beslutsunderlag

. Socialdepadementet pressmeddelande - Förslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter
lämnas till riksdagen (prop. 202U20221200).

. Förslag revidering socialnämndens reglemente.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Årendet behandlas av arbetsutskoftet vid sammanträdet den 7iuni 2O22,
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Kommunfullmäktige

Revidering av socialnämndens reglemente och tillägg av
tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. revidera Socialnämndens reglemente genom att tillföra att socialnämnden ska fullgöra
kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

2. en ny produktgrupp, Tobaksfn? nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en avgift
om 2 000 kronor vid forsäljning av endast denna produktgrupp. Vid försäljning av två
produkter till exempel folkö1, e-cigaretter blir det 3 500 kronor vid försäljning av tre
produkter blir summan 4 500 kronor och vid försäljning av flira produkter 5000 kronor.
Om det finns ett tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga
tillsynsavgiften för tobak som är 5 000 kronor.

3. ge socialnämnden i uppdrag att för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut, uppdra åt Oalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på

uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya

lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

4. beslutet gäller gäller från och med den 1 augusti 2022 under förutsättning att Riksdagen

beslutar i enlighet med regeringens proposition.

Sammanfattning av ärendet

Den 21 juni2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria
produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti
2022.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de

säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få
säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne
på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med

information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som

inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se

ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande
bestämmelser till lagen förväntas även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas.
Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot
beroendeframkal la nde prod ukter.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholservering, folköl-
och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare och är en lokal

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se6
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Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-27 KS 20221288

Sida
2 (3)

tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP).
Handläggningen och tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet,

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt
tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter.
Enligt lag om tobak och liknande produkter ska forsäljning av e-cigaretter och
påf,Tllningsbehållare anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar
sedan den omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att
meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är
en alltför ingripande åtgärd, meddelas varning.

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot
och administrera anmälningar om fcirsäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska
kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av
tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en
avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med
tobaksfria nikotinprodukter.

För att socialnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva
tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras.

Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen när det
gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.

Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen lagstiftning enligt
propositionen. Detta innebär att anmälan, egentillsynsprogram/ registrering och tillsyn ska
hanteras för sig, men kan precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen.
Dalsland & Säffles Alkohol- och tobakenhet förslår därför att en ny avgift införs som avser
Toba ksfria nikotin produ kter :

. försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2 000 kronor.

r två produkter som till exempel folköl och e-cigaretter 3 500 kronor.

. tre produkterna 4 500 kronor.

. alla fyra produkter 5 000 kronor.

Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5000 kronor tillkommer det
en avgift på 500 kronor per produkt

Regeringens förslag till beslut den 21 juni2022 och den nya lagens ikraftträdande den 1

augusti 2022ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna ien situation där inte
någon myndighet inom kommunen har befogenheter att hantera tillsyn, avgifter eller
hantera anmälan föreslås att socialnämnden ska vara den nämnd som hanterar även dessa
frågor eftersom motsvarande ärenden redan handhas av denna nämnd.

Beslutsunderlag

. Socialdepartementet pressmeddelande - Förslag om hårdare regler för nya
n i koti n prod u kter lä m nas ti I I ri ksdagen ( prop. 202L I 20221 200).

r Försla9 revidering socialnämndens reglemente.
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-27 KS 20Z2|2BB

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-18149
tanja. mattsson@mellerud.se

Sida

3 (3)
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FIIK S
Titel

Reglemente för socialnämnden i Melleruds kommun

Fastställd av kommunfullmäktiqe den 22 juni 2022,5 xxx Sida 1:7
Ersätter KF 9 28/2018 20 Utbytt den Sign

S OCIALNÄM NDENS VERKSAMH ETSOM RÄDE

1 kap. Ansvarsområden

1S
Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och
familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och
sjukvård vid de särskilda boendeenheterna liksom för inskrivna inom hemsjukvården. Socialnämnden
fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och seruice till vissa funktionshindrade (LSS), dock
inte verkställighet av 9 5 7 LSS, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i

anslutning till skoldagen samt under lov, där ansvaret åligger kultur- och utbildningsnämnden.

Nämnden ansvarar vidare för familjerådgivning samt konsumentvägledning

övrig förvaltning

2S
Uppoifter enligt speciallaostiftning

Socialnämnden är registeransvarig för de register som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över,

3S
Övrig verksamhet

Socialnämnden har vidare hand om

- information om nämndens verksamhet

- reformering av nämndens regelbestånd

Uppgifter
Demokrati och medborgarinflytande

4S
Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala
demokratin och till att medborgarnas perspektiv är i fokus.

Generellt

ss
Nämnden ska inom sina ansvarsområden:
1. Ansvara för att verksamheten bedrivs ienlighet med kommunala måloch aktuell lagstiftning.
2. Ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden, För detta ändamål

ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.
3. Rapportera hur nämnden fullgjoft uppdrag som kommunfullmäktige lämnat.
4. Föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verkamhet och

verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt
över nämnden.

5. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen.

9



MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTN I NGSSAM LING FI|K S
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Reglemente för socialnämnden i Melleruds kommun

Fastställd av kommunfullmäktige den 22 juni 2022,5 xxx Sida 2:7
Ersätter KF g 28/2018 20 Utbytt den Siqn

6. Medverka till att kommunövergripande politiska awägningar mellan behov och resurser grundas på

bästa möjliga beslutsunderlag,

6S
Utöver vad som anges i 1-3 SS ansvarar socialnämnden för att
1, samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som berörs

av nämndens ansvarsområde,
2. med uppmärksamhet aktivt följa uWecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar
som befinns påkallade,

3. lämna information till allmänheten om sin verkamhet,
4. verka för reformering av nämndens regelbestånd,
5, vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över,
6. besluta ifrågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och

sekretesslagen ( 1980 : 100),
7. ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag

(1990:782) och kommunens arkivstadgar, samt
8. fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till

nämnden.

Delegeri ng från kom munfullmäktige

7S
Socialnämnden ska besluta i ärenden inom nämndens verkamhetsområde.

Nämndens förvaltningsorganisation ska besluta i de ärenden som framgår av delegationsordning samt i

övrigt enligt de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

Kommunstyrelsen utser de tjänstemän som Wå i förening har uttagsrätt från konto 8234-7 35123363.

Nämnden fullföljer kommunens uppgifter enligt alkohollagen (SFS 1994:1738).

Nämnden svarar för kommunens handläggning av spel på värdeautomater samt i övrigt för den lokala
tillsynen enligt lotterilagen (SFS 1994:100).

Nämnden svarar för kommunens tillsyn av försäljning av tobaksvaror till barn under 18 år och
sanktioner enligt Tobaklagen 1993:581.

Nämnden svarar för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn över
dessa enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter 2022:m<.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

85
Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta
reglemente.
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Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,

2 Kap, Personaladministrativ förualtning

rs
Socialnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som arbetsgivare och
dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer och har däruid bl.a, att

förhandla på socialnämndens vägnar enligt 11-14 $ och 38 $ lagen om medbestämmande i

arbetslivet
utveckla och samordna personalorganisationen.

3 Kap. Nämndens arbetsformer

Nämndens sammansättning

1S
Socialnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare,

Presidiets sammansättning

25
Nämndens ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.

E rsättarnas tjä nstgöri ng

In ka lla nde a v ersätta re

3S
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska anmälan ske snarast till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar ersättaren till
tjänstgöring. Inkallning ska ske enligt den av fullmäktige beslutade tjänstgöringsordningen.

T1ä n stg ö rin gso rd n i n g m. m.

4S
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige beslutat - i första hand efter
partitillhörighet, Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare valda
ersättare om inte annat uttryckligen anges.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen, Om
styrkebalansen mellan paftierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sin under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen,

Ersättare ska alltid kallas in även om majoritetsväxling sker

11



MELLERUDS KOMMUN KO M M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FIIK S
Titel

Reglemente for socialnämnden i Melleruds kommun

Fastställd av kommunfullmäktige den 22 juni 2022, $ xxx Sida 4:7
Ersätter KF g 2B/2O18 20 Utbytt den Sign

Deltagande i överläggninga r

s5
En ersättare som inte är tjänstgörande har rätt att näruara vid nämndens sammanträde och att delta i

överläggningarna men ej i besluten. Någon rätt att få sin mening antecknad i protokollet medges ej.

PresidrEts fiä nstgöring

6S
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste
ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden, Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

7S
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer

Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden
anser att det behövs.

Nämnden ska - senast vid första sammanträdet varje år - fastställa tiderna för ordinarie sammanträde

Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans,
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet
hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud,

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till ordföranden och
sekreteraren, Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans, Möjligheten att delta på distans ska
tillämpas restriktivt.
85
När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas,

Kallelse

e5
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

12



MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FI|K S
Titel

Reglemente för socialnämnden i Melleruds kommun

Fastställd av kommunfullmäktige den 22 juni 2022, $ xxx Sida 5:7
Ersätter KF Q 2B|2O1B 20 Utbytt den Sign

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista, Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på

annat sätt,

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträdet ska den till åldern äldste
ledamoten göra detta.

Ordföranden

10s
Det åligger socialnämndens ordförande att

- närmast under socialnämnden ha inseende över nämndens verksamhetsområde, med

uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende ta
eforderliga initiativ,

- främja samverkan mellan socialnämnden och kommunstyrelsen samt kommunens övriga nämnder
samt

representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte socialnämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Växeltjänstgöring

11s
En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Justering av protokoll

12S
Protokolljusteras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf
ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

13S
Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reseruationen ska ledamoten
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den tidpunkt som
har fastställts för protokollets justering.

Delgivning

14S
Delgivning med nämnden sker med ordförande, förvaltningschef eller annan som nämnden utser.

13



MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FIIK S
Titel

Reglemente for socialnämnden i Melleruds kommun

Fastställd av kommunfullmäktige den 22 juni 2022,5 xxx Sida 6:7
Ersätter KF g 28/2018 20 Utbytt den Siqn

Undeftecknande av handlingar

rss
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undeftecknas av ordföranden eller
vid förfall för denne av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av anställd
som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska undefteckna handlingar

Delegation

165
Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på

nämndens vägnar i vissa ärenden, Ärenden enligt 6 kap, 38 $ kommunallagen får inte delegeras.

För ärenden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden gäller att nämnden - om den så finner
påkallat - får underställa kommunstyrelsen ärenden för prövning.

17s
Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden.
Delegationsordningen ska aktualitetsförklaras minst en gång per verksamhetsår.

189
Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäKige beslutade
kom petensi ns krä n kn i n ga r,

Namn och profilfrågor

le5
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen.

Förande av talan

20s
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål
och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat avtal,

Utskott

21S
Nämnden har rätt att inom sig välja utskott, Utskott består av de ledamöter och ersättare som
nämnden bestämmer,

Ersättare i utskott

225
Personlig ersättare ska närvara vid sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen,

14



MELLERUDS KOMMUN KO M M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FI|K S
Titel

Reglemente för socialnämnden i Melleruds kommun

Fastställd av kommunfullmäktige den 22 juni 2022, $ xxx Sida 7:7
Ersätter KF 9 2B/2O18 20 Utbytt den Sign

Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast
förrättas.

Sammanträde i utskott

23S
Utskott sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när mer än hälften av
ledamöterna begär det.

Utskott får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

249
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs

Ordföranden och förryaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskott,

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut,

Jäv

2s5
I fråga om jäv äger vad i kommunallagen är föreskrivet motsvarande tillämpning för utskott

Ovriga bestämmelser

26S
I den mån utskottets uppgifter inte enbaft avser beredning av ärenden gäller följande.

Vad som i detta reglemente föreskrivs om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av hinder att
näruara vid nämndens sammanträde, inkallande av ersättare till nämnden och ersättare för ordföranden
i nämnden gäller i tillämpliga delar för utskotten, om inte annat särskilt har föreskrivits.

I fråga om förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokolls innehåll och justering samt
reseruation gäller, äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnden motsvarande tillämpning.

Samrådsskyldighet

275
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så efordras samt
är behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller annan nämnd
ska kunna fullgöra sina uppgifter,

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster

15



Pressmeddela nde från Socialdepartementet

Förslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter lämnas till riksdagen

Publicerad 31 mars 2022

Regeringen har beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter (prop.
202L122:200) som innehåller förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.

Regeringen föreslår även ett smakförbud för e-vätskor. Syftet är bland annat att säkerställa ett högt
skydd för barn och unga.

- Det behövs hårdare regler för nya nikotinprodukter. Nu lägger regeringen fram en rad förslag som
stärker skyddet för barn och unga från produkter som kan vara beroendeframkallande. Det handlar
bland annat om hårdare regler för vitt snus, smakförbud av e-vätskor och att marknadsföring inte får
riktas till barn och unga, säger socialminister Lena Hallengren.

Propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter innehåller förslag inom tre huvudsakliga
områden:

o Förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter,

o förslag till tydligare reglering av marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och
påfyllni ngsbehållare, samt

. förslag till smakförbud för e-vätskor,

I förslaget till ny lag om tobaksfria nikotinprodukter finns nya marknadsföringsreg
innebär att marknadsföringen inte ska få riktas till barn och ungdomar under 25 å

Regeringen vill också införa en l8-årsgräns för köp av dessa produkter och krav på att
försäljningsställen kontrollerar köparens eller mottagarens ålder. Det ska även på försäljningsställen
finnas ett tydligt och synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut
tobakfria nikotinprodukter till den som inte har ffllt 18 år,

I propositionen föreslår regeringen även ett förbud mot smaksättning som leder till en tydligt märkbar
doft eller smak av annat än tobak i vätskor som används i e-cigaretter. Syftet med smakförbudet är
att skydda framför allt barn och unga, eftersom smaksättningen kan göra upplevelsen för någon som

inte är en van nikotinanvändare mer tilltalande.

De nya reglerna och ändringarna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 augusti 2022, men för att
ge berörda aktörer tid att anpassa sig till de nya kraven träder delar av förslagen i kraft den I januari

2023 respektive den 1 januari 2024. Mer detaljerad information om ikraftträdande och
övergångsbestä m melser fi n ns i propositionen.

Bakgrund

I februari 2020 tillsatte regeringen en utredning av bl,a. de områden som nu föreslås regleras, med

syftet att skydda folkhälsan och framför allt barn och unga mot skadliga effekter orsakade av
tobaksfria nikotinprodukter. Det betänkande som utredningen överlämnade till regeringen har därefter
remitterats och regeringen lämnade en lagrådsremiss till Lagrådet i februari 2022. Efter Lagrådets
behandling har regeringen nu beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter
(prop. 202t122:200) som överlämnas till riksdagen för vidare behandling,

ler som bland annat
r.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-OL

ARENDE 2 Dnr KS 20221225

Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård i annan kommun 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar

1. VästKoms rekommendation om en ersättningsnive 2022 pä 744 kr per timma för
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas
av fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

2. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 pä 44L kr per timma för
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

Sammanfattning av ärendet

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med
hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När
omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om
sådan krävs.

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande kommunen
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig emellan
när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos
folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering sker.

Ersättningsnivån fcir hemsjukvård för 2022 är satt til|744 kr/timma. För sjukvård som utgår
ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast,
rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det belopp som fastställts av
Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2022 satt till 744 krltimma.

Ersättningsnivån för 2022 rekommenderas till 44L krltimma for biståndsbedömd hemvård.
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 o/o och baseras på innevarande års
omsorgsprisindex (OPI).

Fyrbodals kommunalförbundsdirektion beslutade den 31 mars 2022,5 35, att rekommendera
kommunerna att ställa sig bakom Västkomsstyrelses beslut,

Socialnämnden beslutade den 26 april2022, $ 66, att föreslå kommunfullmäktige att

1. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 på 744 kr per timma för
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas
av fosioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

2. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 pä ++t kr per timma för
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

Beslutsunderlag

. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivl2022.
r Fyrbodals kommunaltförbundsrektions beslut 2022-03-31, 5 35 med bilaga.
. Socialnämndens beslut 2022-04-26, S 66.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24,5 157.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2022-0s-24

sida
5

S 157 Dnr KS 20221225

Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård iannan kommun 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar

1, VästKoms rekommendation om en ersättningsnivä 2022 pä l++ kr per timma för
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas
av fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

2, VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 pä 441kr per timma för
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

Sammanfattning av ärendet

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med
hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När
omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om
sådan krävs.

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande kommunen
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig emellan
när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos
folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering sker.

Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2022 är satt til1744 krltimma. För sjukvård som utgår
ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast,
rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det belopp som fastställts av
Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2022 satt till 744 krltimma.

Ersättningsnivån för 2022 rekommenderas tll 44L krltimma för biståndsbedömd hemvård.
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 o/o och baseras på innevarande års
omsorgsprisindex (OPI).

Fyrbodals kommunalförbundsdirektion beslutade den 31 mars2022, g 35, att rekommendera
kommunerna att ställa sig bakom Västkomsstyrelses beslut.

Socialnämnden beslutade den 26 april2022, $ 66, att föreslå kommunfullmäktige att

1. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 på744 kr per timma för
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas
av ffsioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

2. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 pä 44I kr per timma för
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

Beslutsunderlag

. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022.

. Fyrbodals kommunaltförbundsrektions beslut 2022-03-3I, g 35 med bilaga.

. Socialnämndens beslut2022-04-26, S 66.
r Komm u nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.

lu Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

sida
6

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds
kommun antar

1. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivä 2022 pä l++ kr per timma för
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas
av flisioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

2. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 pä 44L kr per timma för
hemvård vid tillfiillig vistelse i Melleruds Kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

n Utd ragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård iannan kommun 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar

1. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivä 2022 pä 744 kr per timma för
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas
av fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

2. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 på 44I kr per timma för
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

Sammanfattning av ärendet

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med
hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När
omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om
sådan krävs.

i praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande kommunen
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig emellan
när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos
folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering
sker.

Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2022 är satt tll744 krltimma. För sjukvård som utgår
ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller
sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2022tölja det belopp som fastställts av
Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen, Beloppet är för 2022 satt till 744
krltimma.

Ersättningsnivån för 2022 rekommenderas till 441 krltimma för biståndsbedömd hemvård.
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 o/o och baseras på innevarande års
omsorgsprisindex (OPI).

Fyrbodals kommunalförbundsdirektion beslutade den 31 mars2022, $ 35, att rekommendera
kommunerna att ställa sig bakom Västkomsstyrelses beslut.

Socialnämnden beslutade den 26 april2022, $ 66, att föreslå kommunfullmäktige att anta
VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 pä 744 kr per timma för hemsjukvård,
som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av fysioterapeut/
arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-04-28 KS 2022122s

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se20
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-28 K520221225

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-18149
tanja.mattsson@mellerud.se

Sida

2 (2)

Beslutsunderlag

o VästKoms rekommendation om en ersättningsnivl2022.
r Fyrbodals kommunaltförbundsrektions beslut 2022-03-3L, $ 35 med bilaga.
. Socialnämndens beslut 2022-04-26, g 66.
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2422-04-26

sida

74

556 Dnr SN 2A22195

Ersättning för hemvård och hemsjukvård i annan
kommun

Beslut

Social näm nden föreslår Kommunfu llmäktige att:

1. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 pä 744 kr per timma för
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av

f,isioterapeutl arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

2, anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 pä 44I kr per timma för
hemvård vid titlfällig vistelse i Melleruds Kommun.

Sammanfattning av ärendet

När en patient begär hemsjukvård ivistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med
hemkommunen om omfattninqen på vårdinsatsen innan beslut lämnas tillden enskilde. När

omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om

sådan kråvs.

i praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande kommunen
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig emellan
när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos

folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering sker.

Ersättningsnivån for hemsjukvård för 2022 är satt ttll744 kr/timma.
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2A22 följa det belopp
som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen, Beloppet är för 2022 satt
till744 kr/timma.

Ersättningsnivån för 2022 rekommenderas till 441 krltimma för biståndsbedömd hemvård.
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 o/o och baseras på innevarande års

omsorgsprisindex (OPI).

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse

. Tjänsteutlåtande VästKom

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden DanielJensen (KD): Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att:

1. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 pä 744 kr per timma för
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktsskoterskebeslut och behandling som beslutas av
fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

2. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 på 44t kr per timma för
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde

\,1. 22



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM M ANTNÄOCSPNOTOKO LL
Sammantrådesdatum
2A22-O4-26

sida
15

BeslutcAång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Boslutet skickas till
KommunfullmäKige

Justerandes sign

s
Utdragsbestyrkande
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Fvr9g9{ Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Samnranträdesdatum : 2022-03'3 I
Diarienumme r : 2A221 AA3 4

Paragrafer:25-50
Sida 13 (30)

$ 35 Ersättning {iir henrtiänst och sjukvårtl i annan kommun 2022

Nationellt pågår ett omställrringsarbete där både kornmLrnal och regional pLimärvård är navet i

vården och samspelar rTred socialdänsten. N4ålet mecl ornställrringen är att patienten får en god.
nära, samorduad och hälsofrämjande vårcl och är delaktig utifiån sina förutsåflningar och
pref,erenser. Tillsamrnans med [rälso- oc[r sjukvårdsavtalet tas en Färclplan - länsgemetlsarll
strategi ftir gocl och nära vård tram vilka ska tigga till grund för ett fbrtsaft gemensamt
tutvecklingsalbele.
Tidplanen för beslLrt åir myckef snår, vilkef gör att sammanträden för partema inle riktigt taktar
SR.O beslutar i äreuclet 24 februari, VästKoms styrelse först B mars vilket är. effer Fvrbodals
kommunal{tirbunds arbetsutskofts sarnrnanträele.

Arendet ftiredrogs av Titi Ander:sson. tearnchef Välftirdsuweckling,

H a nd I i n gar t i I I tir e ntle t b it'b gtt s pt' o t o ko L I e t.

ArbetsLrfskottef har berett älendet och beslurat

Art ft)reslå elirektionen beslrfa atf rekornrnendera kornnruuerni] att ställa sig bakom VästKonrs
sf;"reises besluf om att rekommendera komn,unerna i länet att besluta orn en ersäffningsnivå
under 2A27 ftir hemtiänst och hernsjulivård vid tillftillig vistelse i annarr kommun än

hernkommrrn, en I igt fb ljande:

o Ersånning f'ör hemtjänst i annan fionrrnLrn 2A]7'. 441 kr/timrna.
o Ersättning for hen"rsjukvård iannan komnrun 202?:744 kr/fimrna.

Direktionen beslutar

Aft rekommendela kotnmunema alt sfätla sig bakom VästKorns styrelses beslut om att
rekommenclera komrnunerna i läner att besluta om en ersättningsnivå under 2022 f,ör herntjänst
och hernsjukvård vid titlftillig vistelse i annan konrmun ärr hernkornrnLrn- enligt följarrde;

o Ersättning tör henrtjånst i annan kornmLrn 2A22: 441 [r/lirnma.
c; Ersäftuing ffir hemsjukvårcl iannan kornrnun2022'.744 kr/tirnrna

J usterare rags

Fyrbodals kommunalförbund -14 kommuner samarbetar tör hållbar utveckling

ivl$seigatan 2 . gox 305 . 451 18 Uddevälla . ValA522-44ö820 . ka0sli@fyrbodal.se . '.t/ww.fyrbodal.se
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Fyrbndal
."r''"e, \

Tjänstebeskrivelse

2022-02-24

sid 1 (2)

ErsättninE för hemtjänst och hemsjr,rkvård i annan
kommun,2A22

Förslag till beslut
r Direktionen beslutar att rekommendera kommnnerna att ställa sig bakom Våstl(oms

styrelses beslut om att rekommendera kommunerna i länet att besluta om en

ersäihringsnivå under 202? för herntjänst och hemsjukvård vid tillfiillig vistelse i annan

kommun än hemkommtm, enligt ftiljande:

o Ersättning ftir hemtjänst i nnnan kommun 2022:441kry'timma.

o Ersättning för hemsjukvård i annan kouunun 2022:744lay'timma.

Sammanfattning
Den årliga rekommendationen från VästKom gällande ersättningsnivåer fol hemtjänst respektive

hemsjukvård som utförs av en annau kornmun än hemkommunen är far är 2022 44[ kr/timrna för
henrtjänst ach744 k/timma för hemsjukvård. I(ommunerna rekomtnenderas att besluta i enlighet

med detta.

Bakgrund
Från den L lnl.uj 2}ll har riksdagen beslutat orn möjliglieter för vistelsekommun att bl,a. erhålla

ersättnfurg från bosätlningskommun ör utförd hemtjänst vid tillfiillig vistelse i kommunen. På

motsvarande sätt ftiljer av skrivningar i Flälso- och sjukvårdsiagen (FISL) att kommrnerna ska ge

hemsjukvård i orclinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är kommuninvånare

eller inte, I Västra Götalands län har kommnnerna de senaste åren enats om ersättningsnivåer,

vilka revicleras årligen,

Beskrivning av ärendet
Avseende herntjänst har riksdagen beslutat orn möjlighetel för vistelsekommun att bl.a, erhålla

ersättning från bosättningskommun fijr utförd hemtjänst vid tillfiillig vistelse i kommunen. Något

fast ersältningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att bosättningskommunen ska ersätta

vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar. Enligt

önskemål från f'lera kommuner rskommenderar VästKoms styrelse ådigen kommuneLna i länet ett

fast belopp på samma sätt som VästKom årligen auger kostnadsnivån för utörd hemsjulcvår'cl.

Ersättningsnivån ftir 2022 rekommenderas till441kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst.

Ersåittningsnivån innebär en höjning med 1,9 0/o och baseras på innevarande års omsorgsplisindex

(oPr).

Fyrbodals konrmunalfötbund - 14 kommuner sanrarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 1B Uddevalla o YxlO52?-44 0B 20 . kansli@fyrbodal.se . wi1/w.fyrbodal.se
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Tjänstebeskrivelse

2022-02-24

sid 2 (2)

När.dct gäller hernsjukvård sL<a varje region i enlighet rned Hälso- och sjukvårdsiagen (HSL)

er-bjuda en gocl hälso- och sjulcvård åt clen som är bosatta i regionen. Det imrebär att kommttuema

i Västla Götaland ska ge hernsjulryår'd i ordirrärt boende åt personer bosatta iuom länet, oavsett

om de är lcommuninvånare eller inte. Kommuren kan inte neka insats till "iche kommrtninvånare"

med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas iika. Enligt FISL kan en region ge

sjuhvår'd till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta där. Samtliga regioner i landet har

sig emellan ett avtal, det s.lc. riksavtalet ftir utomlänsvårcl, sotn reglemr den elconomislca

ersättningen, när vård ges av annan region än där den enskilde är bosatt. VästKom har

rekommenderat kommunema i Västra Götaland att fiiija detta avtal sig emellan. Sålunda kommer

vi också att följa den prissättning som Västra sjukvårdsrcgioncn bcslutar om årligcn. Scdan 2018

har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna rned Södra sjukvårdsregionen. Detta innebär

en ny lcategorisering av yrkeskategolierna oclt numer ingår såväl distriktsköterska som

sjukgymnast i kategorin "Besök hos övriga ylkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk

selice)".

För sjukvård som utgår ifi'ån distriktssköterskebeslut och behandling sorn beslutas av

arbetsterapeut eller sjukgymnast, r'ekomtnenderas kommttnetna att under 2022 {olja det belopp

son fastställts av Samverkansnämnden fol Väsh'a Sjukvårdsregionen. Beloppet är for 2022 satl.

till744 kr'/timma.

Bedömning och synpunkter
Bedömlingenär att gemelnamma ersättningsnivåer skapar tydlighet och likvärdighet mellan

läncts kommuner,

Finansiering
Förslaget innebär ingen kostnad for Fyrbodals kommunalfiirbuncl.

Koppling till mål
Ärendet kopplar tiil Strategiskt målområde Stöd, omsorg och hälsa.

Ansvarig tjänsteperson
Titti Andersson

Tearnchef Välfiildsutveckling

Fyrbodals kommunnlförbund

Fyrbodals kontmunalförbund - 14 komrnuner samarbetar för hållbar utveckllng

Museigatan 2 . Box 305 o 451 18 Uddevalla . YxlO522-44 0B 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodål.se
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I VästKom

PROTOKOLL

VästKom Styrelse
Plats och tid: Via Teams

zozz-o3-o8
Kl.9:oo-n:oo

Beslutande:
Axel Josefson, GR

Ulf Olsson, Boråsregionen
Martin Carling, Fyrbodal

Annette Carlson, Boråsregionen
Bengt Hilmersson, Boråsregionen
Jessica Roddn, Boråsregionen
Miguel Odhner, GR

Marith Hesse, GR

Marina Johansson, GR

lngemar Samuelsson, Fyrbodal
Paul Åkerlund, Fyrbodal
Johan Abrahamsson, Skaraborg
Anna-Karin Skatt, Skaraborg
Jonas Sundström, Skaraborg

övriga
Jeanette Lämmel, Fyrbodal
Magnus Haggren, Boråsregionen
Kristofer Svensson, S ka ra borg
Helena 5öderbäc( VästKom
Johanna Hansson, VästKom

Föredragande gr3

Karl Fors, VästKom

Föredragande gr4 och e5

Anneli Bjerde, VästKom

Föredragande gr9
Maria Sigroth, GR

Frånvarande
Katarina Jonsson, Skaraborg
Liselotte Fröjd, Fyrbodal

Utses attjustera
Underskrifter:

Sekreterare {15 Mar 2022 16:45 GMT+l)

Johanna Hansson, sekreterare VästKom

Ordförande t19. ?9??!.1,?!.9Y!t:!)

Axel Josefson

ulf oh*o*t
Justera nde !ltL f.::g.':.t19.r:4er.?.q?3 9.?:11 91'111 1l

UIf Olsson

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5o73,4o2 zz Göteborg Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg
E-post: info@vastkom.se www.vastl<om.se
Org.nr;8585or-2o84

Axel
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k VästKom

S16 Tj änsteutlåtande Ersättninq för hemtjänst och hemsjukvård iannan kommun

Se bifogat material

Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun

Hemsjukvård iannan kommun zozz
Hemtjänst i annan kommun zozz

Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en

ersättningsnivå under zozzför hemtjånst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än

hemkommun, enligt nedan.

* Ersättning för hemtjänst i annan kommun zozz med 44r krltimma'
* Ersättning för hemsjukvård i annan kommun zozz med 744 kr/timma'

$ rZ Förändrad representatlon från GR i SRO

Föredragande Helena Söderbäck
Se bifogat material

Protokollsutdrag 5339

Ny representant från GR till SRO, Nina Miskovsky (m) ersätter Kent Lagrell (m)

Beslut: Styrelsen noterar informationen

S rB Rekryteringsprocess ny VD VästKom

Föredragande Helena Söderbäck och Axel Josefson

Se bifogat material

Förslag tidplan rekrytering ver z

Rekryteringsprocess VD VästKom ver z

Genomgång av rekryterin gsprocessen.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna rekryteringsprocessen

\ rg Beredning inför BHU mötet den 8 mars. Nästa BHU 10 maJ

Se särskild kallelse

Fortsatt samverkan regional fysisk planering d iskuterades.

Det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina lyfts in på BHU:s dagordning. Särskilt fokus på

Länsstyrelsens samordnande roll och Västra Götalandsregionens uppdrag.

$ zo Övriqa frågor

Ny Förbundsdirektör tillsatt för GR, Gitte Caous.

Gitte tillträde r z maj zozz. Helena Söderbäck fortsätter som tf. VD i VästKom på 5o%o fram till sista augusti

2022.

4VästKom Styrelse Protokoll Styrelsen 8 mars zozz
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I västKom

Tjänsteutlåtande
Göteborg 2022-02-24

Mottagare
VästKom styrelse zozz-o3-o8

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård iannan kommun
2022

Förslag till beslut

VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del

besluta om en ersättningsnivå under zozzför hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig
vistelse iannan kommun än hemkommun, enligt nedan.

* Ersöttning för hemtjiinst i annan kommun zozz med 44t kr/timma.
* Ersiittning för hemsjukvård i annan kommun zozz med744 kr/timma.

S a m m a nfattn i n g av ii re n d.et

Ärendet
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa

ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan

kommun än hemkommunen.

Hemtjänst
Ersättningsnivån för zozz rekommenderas till 44r kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med qg0/o och baseras på innevarande

års omsorgsprisindex (OPl)

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5o73, 4o2 zz GÖTEBORG Besök: Anders Personsgatan I GÖTEBORG

E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Org.nr: 8585or-2o84
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YvästKom

Hemsjukvård
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under zozz följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är
för zozz satt till 744krltimma.

Bilagor:
* Ersättning för hemtjänst i annan kommun zozz

* Ersättning för hemsjukvård i annan kommun zozz

Helena Söderbäck
Tf VD VåstKom

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling VästKom

2VästKom Tjånsteutlåtande Ersättning för hemtjånst och hemsjukvård i annan kommun zoz2-oz-24
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I VästKom

Ersättning för hemsjukvård iannan kommun zo22

Sedan r januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i

ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård

åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge

hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är

kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare"
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika.

Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta

där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett atal, det s.k. riksavtalet för
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, når vård ges av annan region än

där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland

att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som

Västra sjukvårdsregionen besluta r om årligen.

Sedan zor8 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra

sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin "Besök hos övriga

yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)".

Ersättningsnivån för hemsjukvård för zozz är satt till744 kr/timma

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av

arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under zozz följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är

för zozz satt ti ll 7 44 kr ltimma.

Fa kturerin gsrutin hemsjukvå rd
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av

med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den

enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid

inräknas om sådan krävs.

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande

kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antaltimmar som man

överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på

vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som

ska ges innan fakturering sker.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Postadress: Box 5o73, 4ozzu Göteborg
Besök: Anders Personsgatän 8, Göteborg
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 8585or-2o84
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-O6-Or

ARENDE 3 Dnr KS 20221285

Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av
gravsättning 2O22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt
ordnande av gravsättning, 482,50 kronor/timme inklusive moms för 2022, enligt föreliggande
förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med skapande av en Dalslandsgemensam verksamhet för dödsbohandläggning har
taxor avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning setts över i syfte
att skapa enhetlighet.

Enligt 18 kap 2 $ Ärvdabalk och 5 kap 2 $ Begravningslag har socialtjänsten rätt att ta ut
ersättning av dödsboet för sina kostnader gällande provisorisk dödsboförvaltning samt
ordnande av gravsättning. En kommun får enligt B kap 3c $ Kommunallag inte ta ut högre
avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller.
Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad.

Vid omvärldsanalys framgår att vanligast förekommande nivå på timtaxa för provisorisk
dödsboförvaltning och ordnande av gravsättning mellan 0,8 o/o - I,0 o/o av prisbasbeloppet.

Timtaxan är baserad på en löne-, lokal-, administrations- och overheadkostnader. Då

tillhandahållandet av dödsboförvaltning och åtgärder enligt Begravningslag inte är ett led i

kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på den ersättning som
kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster. Timtaxan föreslås därav sätts till 0,8% av
gällande prisbasbelopp. 0,8 o/o x 48 300 kronor (prisbasbeloppet 2022) = 386 kronor + moms
(0,25o/o) = 482,50 kronor/timma'

Socialnämnden beslutade den 23 maj2022, $ 83, att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa
avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,50 kronor/timme
inklusive moms för 2022, enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut2022-05-23, 5 83.

Arendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 juni 2O22.
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄD ESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2422-A5-23

sida

L4

s83 Dnr SN 2A24BA

Taxa avseende provisorisk dödsboförualtning samt
ordnande av gravsättning 2A2Z

Beslut

socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa avseende provisorisk
dödsboftirvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,50 krltimme inklusive moms för 2022,
enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med skapande av en Dalslandsgemensam verksamhet fcir dödsbohandläggning har
taxor avseende provisorisk dödsboförualtning samt ordnande av gravsättning setts over i syfte
att skapa enhetlighet.

Enligt 18 kap 2 $ Ärvdabalk och 5 kap 2 $ Begravningslag har socialgänsten rätt att ta ut
ersättning av dödsboet för sina kostnader gällande provisorisk dödsboförvaltning samt
ordnande av gravsåttning. En kommun får enliqt
B kap 3c $ Kommunallag inte ta ut högre avgift än vad sorn svarar mot kostnaden för de
ljänster som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens
sjålvkostnad.

Vid omvärldsanalys iramgår att vanligast förekommande nivå på timtaxa för provisorisk
dödsboforualtning och ordnande av gravsättning mellan 0,8 %o - L,A o/a av piisbasbeloppet.
Timtaxan är baserad på en löne-, lokal-, administralions- och overheadkoslnader.

Då tillhandahållandet av dödsboförvaltning och åtgärder enligt Begravningslag inte är ett led i
kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på dän ersättning som
kommunen har rätt att ta ut för dessa gänster.

Timtaxan foreslås därav såtts till0,8olo av gällande prisbasbelopp. 0,g o/o x 4g 300
(prisbasbeloppet 2022) = 386 kr + moms (0,250/o) = 482,50 kr/timma.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden DanielJensen (KD): Socialnämnden föreslår KommunfullmåKige att anta taxa
avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 48i,50 kr/timme
inklusive moms för 2022, enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Ii,f i,tj
Utd ragsbestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförvaltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-Ot

Dnr KS 20221257ÄRrnoe +

Arvoden för röstmottagare 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för röstmottagare i samband med de
allmänna valen 2022 enligt valnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har med utgångspunkt i resonemangen som framförs i Förstärkt skydd för
väljarna vid röstmotLagningen SOU 2021:7 inventerat andra kommuners nivåer för arvoden

till röstmottagare samt tagit fram förslag på reviderade nivåer för arvoden 2022.

Valnämnden beslutade den 4 maj 2022,924, afr. föreslå kommunfullmäktige att besluta om
reviderade arvoden för rostmottagare i samband med de allmänna valen 2022.

Den 24 maj 2022 återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet för två
föfidliganden av texten: att arvodet avser röstmottagare, inte valnämnden samt föfidliga
arvodet för ordförande och vice ordförande i röstningslokalerna. Ärendet ska behandlas på
arbetsutskottets möte den 7 juni 2022 för att hinna behandlas av fullmäktige innan sommaren.

Beslutsunderlag
. Sammanställning av andra kommuners arvoden.
. Valnämndens beslut 2022-05-04, S 24.
r Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, 9I5B
o Reviderat förslag till arvoden för röstmottagare2022

Arendet behandlas av arbetsutskoftet vid sammanträdet den 7 juni 2O22.
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lsefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-05-25 VN 20221t7

Anna Granlund
Valhandläggare

Telefon

Sida

1 (1)

Aruoden för röstmottagare 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa aruoden för röstmottagare i samband
med de allmänna valen 2022 enligt valnämndens förslag,

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har med utgångspunkt i resonemangen som framförs i Förstärkt
skydd för väljarna vid röstmottagningen SOU 202L:7 inventerat andra kommuners
nivåer för arvoden

till röstmottagare samt tagit fram förslag på reviderade nivåer för arvoden 2022,

Valnämnden beslutade den 4 maj 2022,524, altföreslå kommunfullmäktige att
besluta om reviderade aruoden för röstmottagare i samband med de allmänna
valen 2022.

Den24 maj2022 återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet för två
förtydliganden av texten: att arvodet avser röstmottagare, inte valnämnden samt
föfidliga arvodet för ordförande och vice ordförande i röstningslokalerna. Ärendet
ska behandlas på arbetsutskottets möte den 7 juni för att hinna behandlas av
fullmäKige innan sommaren.

Beslutsunderlag
o Förslag till arvoden för röstmottagare2022
o Sammanställning av andra kommuners aruoden.
. Valnämndens beslut 2022-05-04, 5 24.
o KSAU beslut 2022-05-24, 5 158

Postadress

Komm unstyrelseförva ltni ngen

Besöksadress Bankgiro

E-post Webb Organisationsnummer
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Reviderine efte r KSAU 2022-05-24

Förslag till nya arvoden för röstmottagare i Mellerud 2A22

Arvodet avsej-förrättning vid de allmänna valen och ska inte förväxlas med valnämndens uppdrag och
aryoden,

utbetalas

för Melleruds kommuns arbete med de allmännavalen 2022 uppgår till 290 000 kronor, Det finns
även vissa medel avsatta inom kommunen för genomförande av val 2022.

Sammanställning av arvoden i olika kommuner inför valet 2022 - a

Melleruds kommun samt omvärldsbevakning av andra kommuner

Åmål kommun tar beslut 2022-03-23.

Mellerud Bengtsfors Färgelanda Dals-Ed

239 krlhRösträknare/
valförrättare

2L5 krlh

Valdag, första
timme 429 kr,
valdag
efterföljande
timme 286 kr

Röstmottagare

Ordförande 800 kr

L92krlh

2 800 kr

220 krlh
236 krlh extern
236 kr/h Se text nedan

1l ordförandes fasta arvode ingår förberedelserna inför valdagen. Utöver det fasta arvodet har ordförar.r*den

även rätt till ersättnineen för senomförd, eodkänd utbildninp och kunskaostest. arbetade timmar under

Aruode Räkneexempel

Ordföraranglsr 1inkl. förberedelser,
användning av egen mobil)

2 500 kr 12 s00 kr (5 st)

Vice ordförandre2 1inkl.
förberedelser, användning av egen
mobil)

2 000 kr 10 000 kr (5 st)

Ersättning för genomförd
utbildning och qad&änt
kunskaostest

650 kr 32 s00 kr (50 st)

Reseersättning 18,50 krlmil 3 145 kr (170 mil)

Timarvode för samtliga
inklusive R1östmottagare
(va ldag/-onsdagsrä kn ing/förtids:
röstnino)

300 kr/h 180 000 kr

Total summa 240 000 kr

valdagen, onsdagsräkningen och under förtidsröstninRen samt eventuell reseersättninR.
2 I vice ordförandes fasta arvode ineår senomförd. eod nd rrtbildnins och kunskaostest. förberedelserna inför
valdasen. Utöver det fasta arvodet har vice ordförand även rätt till ersättninsen för arbetade timmar under
valdagen, onsdagsJäkningen och under förtidsröstningen samt evenLuell reseersättning.
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I Revider-ingSlter KSAU 2022-05-24

Vice ordförande 400 kr

2L5 krlh

2 300 kr 236 krlh

Ersättning vid
utbildning, resa,
arbete ivallokal,
med mera
Ersättare/jour

Onsdagsräkning 215 krlh

Mellerud

a rvoden-ersattn i ngar-fortroendeva lda-i-mel leruds-kom m u n-2022. pdf

Bengtsfors

Röstmottagaren har även rätt till reseersättning samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt
kommunens gällande regler. Ordförande och vice ordförande ivaldistrikten har i samband med val
även rätt till ett engångsbelopp, förutsatt deltagande under valdag och i för-och efterarbete. I
beloppet ingår ersättning för användande av egen mobiltelefon och liknande, De som har
röstmottagning som arbetsuppgift inom ramen för sin tjänstgöring omfattas inte av dessa regler.

Protokoll (bengtsfors.se) , Benqtsfors Arvoden till politiskt förtroendevalda 2022.pdf

Färgelanda

220 krlh till övriga valförrättare i valdistrikt.
236 krlh till röstmottagare i förtidsröstningslokal: (gäller externt rekryterad personal) Det finns inga
fler beslut om ersättning,

Färgelanda Protokollsutdrag valnämnden 2022-03-03 5 13 ersättning till röstmottagare.pdf

Dals-Ed

Timarvode (till valförrättare vid val): 239 krltimme. Reseersättning enligt kommunens vanliga nivå,
Ordförande har årsaruode per månad: 102 kr. övrig tjänstgöringstid utöver årsarvodet utgår
timaruode: 121 kr/timme,

Info från mejlkontakt, inget dokument medskickat i mejl och inte hittat på hemsidan,

Vänersborg

800 kr

Borås Svenljunga

Röstmottagare

Ordförande

Vice ordförande

Förtidsröstning
L70 kr/h
2700 kr 2L0 kr/h

3 700 kr

Rösträknare

Ersättning vid
utbildning, resa,
arbete ivalloka!,
med mera
Ersäftare/jour

Onsdagsräkning

3 400 kr

800 kr

3 700 kr

3 000 kr

4 000 kr

3 500 kr

210 krlh

1 300 kr
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Vänersborg

Röstmottagare vid förtidsröstning, institutionsröstning, ambulerande samt kommunala bud är 170
kr/h. Om reservpersonalen blir inkallad får personen samma arvode som den ersätter. Utbildning och
förarbete ingår i arvodet. Reseersättning utgår ej,

Info från mejlkontakt, inget dokument medskickat i mejl och inte hittat på hemsidan.

Borås

Alla röstmottagare går en obligatorisk utbildning för att kunna genomföra sina uppdrag, inklusive de
som ska tjänstgöra som ambulerande röstmottagare, utbildningen ingår i ersättningen,

Ersättningsnivån för röstmottagare för förtidsröstningen inklusive de ambulerande röstmottagarna är:
220 kr/h och ansvarig för förtidsröstningen får 270 krlh.

Borås har även ersättning för vaktmästare/lokalkontakt: 1500 krldistrikt, Tillägg kommer om
vaktmästaren sköter ytterligare distrikt.

Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2021-05-11 (boras,se)

Svenljunga

Valnämnden i Svenljunga kommun fastställde i beslut Valnämndens protokoll 2021-09-30 $ 16 att
aruodet för röstmottagare och eventuella hjälpräknare ska vara 210 kronor/timmen. Detta för arbetad
tid och utbildning,

Valnämndens protokoll 2021-09-30 5 11-17.pdf (svenljunqa.se)

Mark Götene Gullspång Töreboda

Rösträknare

Röstmottagare

Ordförande

Vardag 200 krlh
helger 230 kr lh

1 000 kr

500 kr

3 500 kr

4 500 kr

4 000 kr

250 krlh 2700 kr

Förtidsröstning
200 krlh
3 700 kr

Vice ordförande 3 500 kr

Ersättning vid
utbildning, resa,
arbete i vallokal,
med mera
Ersättare/jour

Onsdagsräkning

500 kr

Mark

De har jämföft med andra kommuner och valt att öka timarvodet i år, över att ha ett fast arvode.
Ordförande och vice ordförande får utöver timarvode ett fast arvode, Röstmottagare får aruode för de
timmar de tjänstgör ivallokal eller röstningslokal. De får dessutom aruode för den obligatoriska
utbildningen.

Protokollet är inte justerat men beslutet blev enligt förslaget från förvaltningen. Flera har dock tyckt
att de borde ha en fast ersättning på sikt,

Mark VN 2022-8-1 Röstmottaqarnas arvode valet 2022.pdf
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Götene

Götene har fasta arvoden och i dem ingår det att delta i ett utbildningstillfälle och iordningsställande
av röstningslokalen.

Götene Beslut VN 2022-02-16Arvode valförrättare,pdf

Gullspång

Valnämnden beslutar att ersättning utgår med 250 krltimme för röstmottagare samt att
reseersättning utgår enligt kommunens arvodesreglemente. De har inte angivit något specifikt för
ordförande eller vice ordförande. De har även jämfört med andra kommuner i tjänsteskrivelse.

Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2022-01-10 (oullspang.se) , Gullspånq Beslut-202100382-KS-5
4, ekonomisk ersättninq till röstmottagare,docx

Töreboda

Röstmottagare vid förtidsröstning får 200 kr/påbörjad timma. (Avser de röstmottagare som inte utför
uppdraget inom ramen för anställningen i kommunen). Utbildning för röstmottagare vid
förtidsröstning. Ersättning för utbildning ingår i arvodet.

Protokoll Valnämnden 2022-02-10.docx (live.com)

Omvärldsanalys från SOU

Aruodesnivåer som kommunerna ger för utbildning av röstmottagare

För utbildning av röstmottagare utgår normalt ett engångsaruode med i snitt 00 till 375 kronor
beroende på röstmottagarens funktion,

Till detta ska läggas ökade kostnader för utbildarna, som av Sveriges Kommuner och Regioner har
uppskattats till 350 kronor per timme och utbildare.

(SOU 2021:7, delbetänkande 9.1.6)

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottaqninqen, SOU 2021:7 (regerinqen.se)

Ersättning röstmottagare

En av de näruarande röstmottagarna vid förtidsröstningen ska inneha rollen som ordförande för
röstmottagningen,

För förtidsröstningen kan ersättningen till röstmottagarna uppskattas till 180 kronor i timmen eller 1

440 kronor för 8 timmars arbetsdag. Ersättning lördag-söndag brukar vara något högre, men antalet
timmar är å andra sidan något färre. Ett snitt på 180 kronor per timme framstår som en rimlig
utgångspunkt. Ersättningen för en röstmottagare blir dA L 440 kronor x 18 dagar, eller 25 920 kronor
för hela förtidsröstningsperioden.

Ett skäligt belopp för en röstmottagare som innehar ordförandeskapet bedöms vara 220 kronor i

timmen, dvs, ett påslag med drygt 20 procent, För hela förtidsröstningsperioden blir då ersättningen
31 680 kronor (= 18 x B x 220 kronor), det vill säga en ökning med 5 760 kronor för hela perioden
per röstmottagare och röstningslokal,

(SOU 2021:7, delbetänkande, 9.1.3),

Förstärkt skydd för väliarna vid röstmottagningen, SOU 2021:7 (regeringen.se')
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2422-05-24

sida
7

s rs8 Dnr KS 2A221256

Arvoden för röstmottagare 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till valhandläggare för vidare handläggning
med komplettering gällande fast respektive rörligt aruode. Ärendet ska behandlas på

kommande arbetsutskott denT juni 2022.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har med utgångspunkt i resonemangen som framförs i Förstärkt skydd för
väljarna vid röstmottagningen SOU 2021:7 inventerat andra kommuners nivåer för aruoden

till röstmottagare samt tagit fram förslag på reviderade nivåer för arvoden 2022.

Valnämnden beslutade den 4 maj 2AZZ, 5 24, alt föreslå kommunfullmäktige att besluta om
reviderade arvoden för rostmottagare i samband med de allmänna valen 2A22.

Beslutsunderlag

. Förslag tillarvoden för röstmottagare2A22

. Sammanställning av andra kommuners arvoden.

. Valnämndens beslut 2022-05-A4, 9 24.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till valhandläggare för
vidare handläggning med komplettering gällande fast respektive rörligt arvode. Ärendet ska
behandlas på nästa arbetsutskott den 7 juni.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
Säkerhetschefen

lusteP#r&sw sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Valnämnden

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-0s-04

sida
I

924 Dnr VN 2022117

Aruoden för röstmottagare 2022

Valnämndens beslut

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om reviderade arvoden för röstmottagare i

samband med de allmänna valen 2022.

Sammanfattning av ärendet

Förualtningen har med utgångspunkt i resonemangen som framförs i FörstärK skydd för
väljarna vid röstmottagningen SOU 2021:7 inventerat andra kommuners nivåer för arvoden till
röstmottagare samt tagit fram förslag på reviderade nivåer för arvoden 2022.

Beslutsunderlag

o Förslag till aruoden för röstmottagare2022
. Sammanställning av andra kommuners aruoden

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
reviderade aruoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

lusterandes *gn

K
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2022-O6-Ot

ARENDE 5 Dnr KS 20221204

Riktlinje för styrande dokument

Arbetsutskottets förslag till beslut

Komm unstyrelsen besl utar att

1, fastställa Riktlinje för styrande dokument.

2. upphäva Struktur för kommunal ftiffattningssamling fastställd av kommunstyrelsen
den 5 november 2014,5 171.

3. uppdra till kommunchefen att återkomma med ett ärende för de styrande dokument som
endast fordrar en namnändring för att respektive politiskt organ ska kunna besluta om en
sådan ändring, dock senast december 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen har gett i uppdrag att se över strukturen och benämningen av kommunens
styrande dokument till enhetschefen för kommunikation och säkerhet, ekonomichefen och
chefssekreteraren.

En del av arbetet har varit att undersöka hur liknande styrdokument utformats i andra
kommuner.

I föreliggande förslag sätts dels de styrande dokumenten i ett sammanhang. Dels har
ytterligare dokument kompletterats forteckningen. Dessa kompletterande dokument kan
beslutas av tjänstepersoner för att underlätta det praktiska arbetet där det redan finns politiskt
fastställda, styrande dokument.

Befintliga styrande dokument som endast fordrar en namnändring för att harmoniera med
riktlinjen kan behandlas i klump för att endast döpas om.

Kommunchefen föreslås få mandat att besluta om anvisningar för de olika styrdokumenten.
Syftet med sådana anvisningar är dels att vara ett stöd vid själva utformningen, dels
enhetliggöra de styrande dokumenten.

Beslutsunderlag

. Förslag - riktlinje för styrande dokument.
o Kom m u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, S t44.
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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

g t44

Riktlinje för styrande dokument

SAM MANTNÄOISPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-0s-03

Dnr KS 2022/204

sida
9

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. fastställa Riktlinje för styrande dokument

2. upphäva Struktur för kommunal ft)ffattningssamling fastställd av kommunstyrelsen
den 5 november 20L4,5 171.

3. uppdra till kommunchefen att återkomma med ett ärende för de styrande dokument som
endast fordrar en namnändring för att respektive politiskt organ ska kunna besluta om en
sådan ändring, dock senast december 2022.

Deltar ej

Ulf Rexefjord (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen har getL i uppdrag att se över strukturen och benämningen av kommunens
styrande dokument till enhetschefen för kommunikation och säkerhet, ekonomichefen och
chefssekreteraren.

En del av arbetet har varit att undersöka hur liknande styrdokument utformats i andra
kommuner,

I föreliggande förslag sätts dels de styrande dokumenten i ett sammanhang. Dels har
ytterligare dokument kompletterats förteckningen. Dessa kompletterande dokument kan
beslutas av tjänstepersoner för att underlätta det praktiska arbetet där det redan finns politiskt
fastställda, styrande dokument.

Befintliga styrande dokument som endast fordrar en namnändring för att harmoniera med
riktlinjen kan behandlas i klump för att endast döpas om,

Kommunchefen föreslås få mandat att besluta om anvisningar för de olika styrdokumenten.
Syftet med sådana anvisningar är dels att vara ett stöd vid själva utformningen, dels
enhetliggöra de styrande dokumenten.

Beslutsunderlag

o Förslag - riktlinje för styrande dokument.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. fastställa Riktlinje för styrande dokument

2. upphäva Struktur ftir kommunal ftiffattningssamling fastställd av kommunstyrelsen
den 5 november 20L4,5 171.

nndes Utdragsbestyrkande
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Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAMMANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-03

sida
10

3. uppdra till kommunchefen att återkomma med ett ärende för de styrande dokument som

endast fordrar en namnändring för att respektive politisK organ ska kunna besluta om en

sådan ändring, dock senast december 2022,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

ndes sig Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-rt K520221204

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Kommunstyrelsen

Riktlinje för styrande dokument

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. fastställa Riktlinje för styrande dokument.

2. upphäva Struktur för kommunal författningssamling fastställd av
kommunstyrelsen (5 171, 2014-11-05).

3, uppdra till kommunchefen att återkomma med ett ärende för de styrande
dokument som endast fordrar en namnändring för att respektive politiskt
organ ska kunna besluta om en sådan ändring, dock senast december
2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen har gett i uppdrag att se över strukturen och benämningen av
kommunens styrande dokument till enhetschefen för kommunikation och säkerhet,
ekonomichefen och chefssekreteraren.

En del av arbetet har varit att undersöka hur liknande styrdokument utformats i

andra kommuner.

I föreliggande förslag sätts dels de styrande dokumenten i ett sammanhang. Dels

har ytterligare dokument kompletterats förteckningen. Dessa kompletterande
dokument kan beslutas av tjänstepersoner för att underlätta det praktiska arbetet
där det redan finns politiskt fastställda, styrande dokument.

Befintliga styrande dokument som endast fordrar en namnändring för att
harmoniera med riktlinjen kan behandlas i klump för att endast döpas om.

Kommunchefen föreslås få mandat att besluta om anvisningar för de olika
styrdokumenten. Syftet med sådana anvisningar är dels att vara ett stöd vid själva
utformningen, dels enhetliggöra de styrande dokumenten.

Beslutsunderlag
. Förslag - riktlinje för styrande dokument

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148845
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-rL K520221204

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
0s30-181 18

anna.granlund@mellerud.se

Sida
2 (2)

Kommunchefen har gett i uppdrag att se över strukturen och benämningen av
kommunens styrande dokument till enhetschefen för kommunikation och säkerhet,
ekonomichefen och chefssekreteraren.

Analys

En del av arbetet har varit att undersöka hur liknande styrdokument utformats i

andra kommuner. Bengtsfors, Vänersborg, Trollhättan, Linköping, Ale och Borås

kommuners motsvarande dokument har studerats. Socialförualtningens interna
dokument och som beskriver de dokument som förualtningen kan fastställa har
också inkluderats i denna översyn,

För att stödja framtagandet av olika styrdokument och sträva efter en enhetlighet
föreslås kommunchefen ges mandat att besluta om anvisningar för utformning av
dessa dokument.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms uppstå.

Slutsatser

Komm u nstyrelsen föreslås faststä lla föreslag na riktl i njer.
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Riktlinje för styrande dokument

ln nehåll
lnledning och syfte

Styrande dokument och dess utformning.

Publicering i författningssam lingen sa mt på intra nätet .

Undantag och anpassning..............

Styrande dokument i Melleruds kommun

Vision, lnriktningsmål och Värdegrund

Kommunala föreskrifter

Riktade styrande dokument..

Normgivning mot enskild

Aktiverande och normerande styrdokument ..

Aktiverande dokument

Normerande dokument

MåI

.1,

.1.

.2

.2

,2

.3

.4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

Ansvar, uppföljning och a ktua litetsprövning .

Dokumenta nsva rig

Uppföljning..

Aktua litetsprövning......

lnledning och syfte
I denna riktlinje beskrivs struktur, terminologi och beslutsnivåer för Melleruds kommuns styrande

dokument. Syftet är att skapa enhetlighet och tydlighet vid framtagandet av så väl som användning

av styrande dokument.

Några styrande dokument är obligatoriska för en kommun att ha enligt lagar och förordningar. Andra

dokument är frivilliga. Tillsammans utgör dokumenten en del av det system som kommunen styrs
genom.

Styrande dokument och dess utformning
Kommunens styrande dokument är endast de dokument som är beslutade av politiska organ eller av

en behörig beslutsfattare. Dessa dokument ska namnges, utformas och hanteras enligt riktlinjen, om

inte annat följer av Undantag och anpassning.

Kommunstyrelsen har i uppgift att leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad

styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning som ansvarar för det praktiska arbetet.

1
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Kommunchefen har rätt att utfärda anvisningar som stöd för användning av denna riktlinje.

Styrande dokument som beslutas av politiska organ ska bära ett särskilt försättsblad. De styrande

dokument som beslutas av förvaltningen ska bära ett särskilt dokumenthuvud.

Kommunstyrelseförvaltningen ska tillhandahålla de båda mallarna.

Publicering i författningssamlingen samt på intranätet
Styrande dokument som beslutas av politiska organ ska samlas i kommunens författningssamling på

kommunens webbsida och finnas tillgänglig för allmänheten. Kommunstyrelsen ansvarar för att
författningssamlingen hålls aktuell.

På intranätet publiceras styrande dokument fastställda av förvaltningen och som inte publiceras i

kommunens författningssamling på webbsidan.

Styrande dokument som fastställs inom kommunägda bolag eller kommunalförbund publiceras inte i

kommunens författningssamling. Här hänvisar vi istället till dokumenten på respektive organisations

webbsida.

Samtliga styrande dokument ska läggas in i diariet hos den nämnd som dokumentet fastställts inom

Undantag och anpassning
Styrande dokument som regleras i lag eller annan författning vad gäller förekomst, benämning,

utformning och beslutsnivå kan behöva utformas, benämnas och hanteras på ett alternativt sätt,

men så långt det är möjligt ska riktlinjen tillämpas även på dessa dokument.

Riktlinjen ska tillämpas när nya styrande dokument tas fram eller befintliga dokument revideras.

Styrande dokument i Melleruds kommun
Kommunens olika typer av styrande dokument sorteras in i en struktur. Nedan beskrivs respektive

dokument och beslutsnivå. Dokument markerade i blått fastställs på politisk nivå medan dokument

utan färg fastställs av tjänstepersoner.

2
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Styrande dokument

Vision, Fullmäktigemål och Värdegrund

Kommunala föreskrifter

Riktade styrande dokument Normgivning mot enskild

Aktiverande och normerande

Aktiverande Normerande

Handlingsplan

Anvisning

Rutin

Mall

Checklista

Manual/handbok

Vision, I nriktningsmål och Värdegrund
Kommunens styrprinciper beskrivs i Melleruds kommuns styr- och ledningssystem och är antagna av

kommunfullmäktige. Följande styrande dokument spelar viktiga roller i styrningen av kommunen.

Lokala föreskrifterReglemente Strategi Policy

Förbundsordning Taxor och avgifter Program Riktlinje

Bolagsordning Plan

Ägardirektiv

Arbetsordning

Delegationso rd n ing

Dokument Riktad till Beslutsnivå

Vision
Beskriver en framtida idealbild och en
gemensam färdriktning. Visionen är en

ledstjärna för all kommunal verksamhet och
genomsyrar hela organisationen

Alla invånare,
komm unstyrelsen,
nämnder och
medarbetare

Kommunfullmäktige

Fullmäktigemål
Övergripande, politiska mål som ska utgå från
visionen och sträcka sig från mandatperioden
andra år till nästa mandatperiods första år

Komm unstyrelsen,
nämnder och
medarbetare

Kommunfullmäktige

Värdegrund
Grundläggande värderingar som formar
kommunens normer och handlingar. Den

beskriver dels förväntningarna vid bemötande
mellan kommunens företrädare och våra
målgrupper, dels hur ledning och verksamheten
i sin helhet tillämpar värdegrunden

Förtroendevalda och
medarbetare

Kommunfullmäktige

3
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Kom m u na la föreskrifter
Kommunala föreskrifter upprättas som regel på grund av gällande lagar och förordningar. De är

bindande regler som enligt kommunallagen ska vara samlade i den kommunala

författningssamlingen och vara tillgängliga för allmänheten på kommunens webbsida.

Riktade styrande dokument
Dessa dokument riktar sig till de kommunala organen.

Normgivning mot enskild
Dessa dokument riktar sig mot enskild, juridisk eller fysisk person. De ska vara tydliga och inte lämna

utrymme för tolkningar, kan sätta gränser och förbjuda beteenden.

Dokument Riktad till Beslutsnivå

Reglemente
Reglerar kommunstyrelsens och nämndernas

ansvarsom råden, verksa mhet, uppgifter och

arbetsformer

Komm unstyrelsen,
nämnder

Kommunfullmäktige

Förbundsordning
Anger bland annat ändamå|, finansiering,
medlemmar och övriga förutsättningar för ett
kommunalförbund eller samordningsförbund

Kom m una lförbund,
samordningsförbund

Kommunfullmäktige
(varje

förbundsmedlem)

Bolagsordning
Det regelverk som styr ett aktiebolags
verksamhet och förvaltning

Kommunalt
aktiebolag

Kommunfullmäktige
samt bolagsstämma

Ägardirektiv
Genom ägardirektivet kan kommunen klargöra
vad den vill uppnå med bolaget, dess nytta och
villkor som gäller för verksamheten

Kommunalt
aktiebolag

Kommunfullmäktige
samt bolagsstämma

Arbetsordning
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar
organets verksamhet

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige

Delegationsordning
Reglerar rätten att fatta beslut i

kommunstyrelsens eller en nämnds ställe. Vilka

beslut som har delegerats till vem (delegat) ska

framgå av delegeringsordningen samt om
ärendet ska anmälas till kommunstyrelsen eller
nämnd

Delegat (kan vara
utskott, ledamot/
e rsätta re,

tjänsteperson,
ordförande,
presidium)

Komm unstyrelsen,
nämnd

Kommu ndirektörsi nstru ktion
lnstruktioner för hur kommunchefen ska leda

förvaltningen och kommunchefens övriga

uppgifter

Kommunchef Kommunstyrelsen

Dokument Beslutsnivå
Lokala föreskrifter
Detaljerade bestämmelser inom ett visst område

Kommunfullmä ktige eller
av kommunstyrelsen
alternativt nämnd om
uppgiften framgår av

dess reglemente, lag

eller annan författning

4
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KommunfullmäktigeTaxor och avgifter
Taxor reglerar uttag av avgifter för kommunens verksamhet

Aktivera nde och normerande styrdokument
Dessa dokument anger den politisk viljeinriktning och hur den ska genomföras.

Aktiverande dokument
Dessa dokument syftar till förändring och utveckling. De anger viljeinriktning, färdriktning och vilka

insatser som ska ske i framtiden.

Normerande dokument
Normerande dokument anger kommunens förhållningssätt till en given situation. Den riktar sig till
organisationen och styr dess beteende och sätter gränser för handlande.

Dokument Beslutsnivå

Strategi
Pekar ut kommunens övergripande handlingsinriktning inom ett visst

område. Anger inte praktiskt hur kommunen ska gå tillväga, vilka

metoder eller medel som ska användas. Därför ska det endast finnas

ett fåtal strategier. Strategin har ett tidsperspektiv på minst fem år

Kommunfullmäktige

Program
Program används endast som benämning om det krävs i lag eller
annan författning. Talar om vad som ska uppnås och vilka metoder
som ska användas. Den tar inte slutligt ställning till utförande och

metod utan anger alternativ som kan preciseras i en plan. Den anger

övergripande prioriteringar inom ett område. Programmet har

begrä nsad giltighetstid

Kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller
nämnd beroende på

vilken verksamhet som

berörs

Plan

Plan används endast som benämning om det krävs i lag eller annan
författning. Anger detaljerat och konkret vad som ska uppnås inom en

angiven tidsperiod inom ett visst område. Den anger åtgärder,
aktiviteter eller insatser som ska genomföras och metoderna som ska

användas samt vem som ska genomföra vad. Planen konkretiserar
ofta ett program

Kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller
nämnd beroende på

vilken verksamhet som

berörs

Handlingsplan
Anger detaljerat och konkret vad som ska uppnås inom en angiven

tidsperiod inom ett visst område. Den anger åtgärder, aktiviteter eller
insatser som ska genomföras och metoderna som ska användas samt
vem som ska genomföra vad

En operativ och
detaljerad handlingsplan
som inte kräver politiska

beslut kan beslutas av

tjänstperson för att
verkställa politiska beslut

Dokument Beslutsnivå
Policy
Beskriver komm unens övergripa nde förhå I lningssätt till något.

lnnehållet ska inte vara fasta regler utan principer och vägledning

inom området

Kommunfullmäktige

Riktlinje
Konkret stöd för ett visst handlande och anger ramarna för det
handlingsutrvmme som finns i en viss fråga.

Kommunstyrelse eller
nämnd beroende på

5

51



vilken verksamhet som

berörs

Anvisningar
Konkretisering av hur arbetsuppgifter eller verksamheten inom ett
område ska genomföras. Kan beskriva en process eller metod för hur
arbetet ska utföras

Kommunchef,
förva ltningschef eller
stabschefer beroende på

vilken verksamhet som

berörs

Rutin
Beskrivning av process eller arbetssätt som syftar till att säkerställa

kvalitet, rättssäkerhet eller måluppfyllelse

Förva ltning, verksam het
eller enhet

Mall
Stöd i utformande av verksamhetsdokument med information kring

innehåll exempelvis rubriksättning

Förva ltning, verksam het
eller enhet

Checklista
Kort beskrivning i punktform av vilka aktiviteter som ska utföras för
handläggning av specifikt ärende. Syftar till att säkerställa att alla

delar i handläggning hanteras och att skapa enhetlighet

Förva ltning, verksam het
eller enhet

Manual/handbok
lngående beskrivning kring hantering av specifika ärenden som syftar
till att säkerställa en korrekt ärendehandläggning

Förva ltning, verksamhet
eller enhet

Arbetsmaterial_rev efter KSAU

MåI
Mål ska inte finnas i kommunens styrdokument, däremot kan det finnas inriktningar formulerade i

aktiverande dokument. Aktiverande dokument ska utgå från kommunens vision och fullmäktiges

må1. Kommunens ordinarie styr- och ledningssystem ska användas för uppföljning.

Ansvar, uppföljning och aktualitetsprövning
Doku menta nsva rig
För varje styrande dokument ska det anges var eller av vem som fastställt det (politisk instans eller

förvaltning) samt vilken chefsfunktion som är dokumentansvarig.

Den dokumentansvarige ansvarar för att ta fram en plan för och kommunicera varje styrande

dokument i syfte att det ska bli känt av dem som är berörda samt för att underlätta implementering

Uppföljning
Den dokumentansvarige ska se till att det styrande dokumentet utvärderas eller följs upp inom

angiven tid, enligt vad som anges i dokumentet. Eventuella mål i program och planer ska följas upp i

komm unens ordina rie styr- och led ningssystem.

Aktua litetsprövn ing

Den dokumentansvarige ska pröva dokumentets aktualitet, exempelvis på grund av ändrad lag.

Riktade styrdokument så som reglementen och delegeringsordning bör ses över i början av ny

mandatperiod.

6
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn ingen 2022-06-Or

ARENDE 6 Dnr KS 2022182

Politikers arbetsverktyg

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tilldela föftroendevalda i Melleruds kommun, utrustning och abonnemang i enlighet med
enheten fdr Digital service (EDS) förslag.

2. upphäva punkt 2 i Kommunfullmäktiges beslut KS 2016/406.005 om avtal mellan Melleruds
kommun och förtroendevalds lån av hårdvara och abonnemang.

3. ge EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av hårdvara och
abonnemang via kommunen.

4. ge EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara och abonnemang
supporteras och hålls uppdaterade, med utgångspunkt inför varje ny mandatperiod.

5. ge EDS i uppdrag att ta fram en enklare interaktiv utbildning för förtroendevalda som ska
finnas tillgänglig via kommunens intranät. Samt infor varje ny mandatperiod hålla en
utbildning för fortroendevalda.

6, förtroendevalda som också är anställda tjänstepersoner i Melleruds kommun och som har en
personlig bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang ska använda de
verktygen i sitt politiska uppdrag och kan inte kvittera ut ytterligare verktyg i enlighet med
detta beslut.

7. utöver avtalet om lån av utrustning och abonnemang omfattas de förtroendevalda av övriga
regelverk och styrdokument som reglerar kommunens informationshantering.

Sammanfattning av ärendet
En grupp fortroendevalda har tillsammans med de olika partigrupperna tittat på behoven av
digitalt stöd i de politiska uppdragen. Därefter har dem fort en dialog med kommunens
Digitaliserings och Informationssäkerhetschef runt detta.

Utifrån den dialogen i kombination med att Enheten för digital service (EDS) titta på de
supportärenden som kommit in från förtroendevalda, har EDS tagit fram ett förslag på upplägg
runt både utrustning och abonnemang.

Totalt handlar det om att skapa en forvaltning och utbyte av hårdvara utifrån mandatperiod för
att upprätthålla en fungerande arbetsmiljö för de förtroendevalda.

Förtroendevalda i presidier, samt gruppledare föreslås få utökade abonnemang i Microsoft 365
och mer kompetent hårdvara.

Förtroendevalda som ingår som ledamöter och ersättare i kommunens nämnder ska få likvärdig
hårdvara och abonnemang som idag.

Förtroendevalda som är anstållda tjänstemän inom Melleruds kommun och som har egen
bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang får använda de verktygen även i sitt
politiska uppdrag. Dessa erhåller därför inte möjligheten att kvittera ut någon ytterligare dator
eller abonnemang i enlighet med detta förslag.

Föftroendevalda som endast sitter i stiftelser, bolag och liknande uppdrag erbjuds inga
arbetsverktyg.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-OI

Arbetsutskottet beslutade den B mars 2022, $ 73, att

1. förslaget skickas ut till paftiernas gruppledare för diskussion i respektive partigrupp.

2. synpunkter från paftierna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 14 april2022.

3. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den3 maj2022.

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, S 73.
. Synpunkter från (KIM)
o Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, S 146.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (redigerad)
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Kommunstyrelsen

Föft roendeva ldas a rbetsverktyg

Förslag till beslut
KS beslutar att

r tilldela förtroendevalda i Melleruds kommun, utrustning och abonnemang
i enlighet med EDS förslag.

. upphäva punkt 2 i Kommunfullmäktiges beslut KS 2016/406.005 om avtal
mellan Melleruds kommun och förtroendevalds lån av hårdvara och
abonnemang.

. ge EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av

hårdvara och abonnemang via kommunen.

. ge EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara
och abonnemang supporteras och hålls uppdaterade, med utgångspunkt
inför varje ny mandatperiod.

. ge EDS i uppdrag att ta fram en enklare interaktiv utbildning för
förtroendevalda som ska finnas tillgänglig via kommunens intranät. Samt
inför varje ny mandatperiod hålla en utbildning för förtroendevalda.

o förtroendevalda som också är anställda tjänstepersoner i Melleruds
kommun och som har en personlig bärbar dator med tillhörande
Microsoft 365 abonnemang ska använda de verktygen i sitt politiska
uppdrag och kan inte kvittera ut ytterligare verktyg i enlighet med detta
beslut.

o utöver avtalet om lån av utrustning och abonnemang omfattas de

förtroendevalda av övriga regelverk och styrdokument som reglerar
kommunens informationshantering.

Sammanfattning av ärendet
En grupp förtroendevalda har tillsammans med de olika partigrupperna tittat på

behoven av digitalt stöd i de politiska uppdragen. Därefter har dem föft en dialog
med kommunens Digitaliserings och Informationssäkerhetschef runt detta.

Utifrån den dialogen i kombination med att Enheten för digital service (EDS) titta
på de supportärenden som kommit in från förtroendevalda, har EDS tagit fram ett
förslag på upplägg runt både utrustning och abonnemang.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-25 KS 2022182

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (s)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se55
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-25 KS 2022182

Sida

2 (s)

Totalt handlar det om att skapa en förvaltning och utbyte av hårdvara utifrån
mandatperiod för att upprätthålla en fungerande arbetsmiljö för de
förtroendevalda.

Förtroendevalda i presidier, samt gruppledare föreslås få utökade abonnemang i

Microsoft 365 och mer kompetent hårdvara.

Förtroendevalda som ingår som ledamöter och ersättare i kommunens nämnder
ska få likvärdig hårdvara och abonnemang som idag.

Förtroendevalda som är anställda tjänstemän inom Melleruds kommun och som
har egen bärbar dator med tillhörande Microsoft 365 abonnemang får använda de
verktygen även i sitt politiska uppdrag. Dessa erhåller därför inte möjligheten att
kvittera ut någon ytterligare dator eller abonnemang i enlighet med detta förslag.

Förtroendevalda som endast sitter i stiftelser, bolag och liknande uppdrag erbjuds
inga arbetsverktyg.

Beslutsunderlag

KS 2016/406.00s

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
År 2016 beslutade fullmäktige om att förtroendevalda inom fullmäktige och
nämnder, samt revisionen skulle få tillgång till dator och Microsoft 365
abonnemang genom kommunen. Syftet var att ta bort pappershanteringen runt
kallelser till fullmäktige och nämnder.

Under tiden från beslutet togs har det skett en del forändringar i Microsoft
abonnemangsstruktur och utrustningen har sedan ett par år tillbaka nått sin "end
of life". Förtroendevaldas behov av utrustningen har också ändrats, inte minst i

samband med pandemin.

Beslutet från fullmäktige tog inte med någon finansiering för uppgraderingar,
utbyte med mera. Detta lett till att många förtroendevalda fått problem med
utrustningen och abonnemang.

Analvs
En arbetsgrupp av föftroendevalda sattes ihop för att tillsammans med
komm u nens Digitaliserings och Informationssä kerhetschef samma nställa
behovsbilden för de födroendevalda och de förändringar som behövs göras.

Utöver att utrustningen blivit gammal har även förtroendevaldas behov och

arbetssätt ändrats över tid och som samhället i stort att äldre analoga arbetssätt
effektiviserats med stöd av modern teknik.

i tidigare beslut har inriktningen varit att i stort sett alla förtroendevalda skulle ha

tillgång till både abonnemang och utrustning.

Tillgången till utrustning och arbetsverktyg för de förtroendevalda kan ses som en
förmån och ska i sådana fall förmånsbeskattas enligt inkomstskattelagen (11 kap.

BS lL). Förmån av en vara eller tjänst som tillhandahålls av kommunen ska inte tas
upp om

. vara eller tjänsten är av väsentlig betydelse för den skatteskyldige ska
kunna utföra sina arbetsuppgifter,
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Tjänsteskrivelse

Kommu nstyrelseförvaltn ingen

Datum Diarienummer
2022-05-25 KS 2022182

Sida

3 (s)

. förmånen är av begränsat värde för den skatteskyldige,

. förmånen för den skatteskyldige inte utan svårighet kan särskiljas från
nyttan i uppdraget.

Förmånsfrågan kommer upp i detta sammanhang då fcirtroendevalda får tillgång
till utrustning och abonnemang som dels kan användas för privat bruk, dels finns
tillgänglig utanför kommunens lokaler.
Utrustning och abonnemang bör däför differentieras utifrån roll de
föftroendevalda har inom kommunen.

Tryckfrihetsförordningens krav på allmän handling (2 kap TFL), den så kallade
offentlighetsprincipen behöver vi också ta hänsyn i detta. Förtroendevalda och
kommunala tjänstemän är ofta i fokus när det kommer till begäran om att få ta del
av allmän handling. Då de föftroendevalda kommer få tillgång till utrustning och
abonnemang via kommunen omfattas all information dem hantera via dessa av
Tryckfrihetsforordningen. Även andra lagar som det offentliga omfattas av gäller,
så som till exempel Offentlighets- och sekretesslagen.
Detta innebär att fortroendevalda i större utsträckning kan bli foremål för begäran
av allmän handling. Till exempel kan en begäran handla om att alla mail under ett
par års tid ska lämnas ut. Nyligen har en sådan begäran kommit in vad gäller tre
tjänstemän och då dem inte gallrat sin mail innebär det nu att över 30.000 mail
måste gås igenom och bedömas om dem kan lämnas ut eller behöver
sekretessmarkeras.

Vi behöver därför se över en del styrdokument då dem helt eller delvis är
inaktuella. Därför behöver vi omarbeta dessa till en överblickbar helhet. Det finns
även ett låneavtal för förtroendevalda som behöver upphävas och skrivas om.

Abonnemang har en årskostnad medan datorerna uppskattar EDS, skulle utan
större problem klara en mandatperiod. Det vill säga fyra år.

Slutsats
EDS ser differentiering av utrustning och Microsoft abonnemang som en väg
framåt för att förtroendevalda ska få de arbetsverktyg som stödjer dem i deras
kommunala uppdrag.

Genom att differentiera utrustning och Microsoft abonnemang mellan olika
föftroendevaldas uppdrag, samt de begränsningar detta innebär. Anser EDS att vi
kan leva upp till de tre kriterierna i inkomstskattelagen som innebär att
förtroendevalda inte ska förmånsbeskattas för utrustning och abonnemang.

Differentieringen av utrustning och abonnemang stödjer också de förtroendevalda i

arbetet med att inte hantera mer mail och dokument än nödvändigt, så att
kommunen som helhet på ett enkelt sätt kan leva upp till lagstiftningen. Detta
tankesätt finns även på tjänstemannasidan.

EDS har valt att dela in de föftroendevalda i fem grupper (varje förtroendevald är
endast räknad en gång).

r Presidier och gruppledare - 17 personer

. Ledamöter - 24 personer

. Revisorer-5personer

. Ersättare - 27 personer
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Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0s-2s KS 2022182

. Stiftelser, valnämnd med flera - 42 personer

Totalt rör det sig om 115 förtroendevalda, (två stycken är helt utan uppdrag och vi

har därför valt att inte ta med dem här).

Gruppen "Stiftelser, valnämnd med flera", deras behov bedömer EDS som lägre.
EDS ser därför det svårt att leva upp till skattereglerna som gör att kommunen kan
tilldela dem utrustning utan att tvingas förmånsbeskatta dem.
De förtroendevalda i denna grupp behöver en utvärdering per individ göras för att
fastställa huruvida hen ska förmånsbeskattas eller inte. Av resurs och tidsskäl har
EDS valt att bedöma gruppen som ett kollektiv och kommit fram till att gruppen
ska precis som idag inte erbjudas utrustning och abonnemang via kommunen.

För grupperna "Ledamöter", "Revisorer" och "Ersättare" bedömer EDS att
arbetsinsatsen är högre och här är behovet av utrustning av betydelse. Även här
gör EDS en kollektiv bedömning och anser att grupperna behöver utrustning i form
av Microsoft Surface Laptop Go och abonnemang MF3.
Microsoft Suface Laptop Go har en L2" skärm och tillsammans med MF3 som är
ett abonnemang med begränsad lagring, kräver detta ett arbetssätt där man i

forsta hand jobbar med gemensamma ytor i till exempel Microsoft Teams.

"Presidier" och "gruppledare" är de grupper som EDS bedömer har en mera
omfattande arbetsinsats i sitt uppdrag. Här ser EDS att det skulle krävas en
Microsoft Surface Pro (alt laptop) med 13" skärm och Microsoft abonnemang ME3.
Abonnemanget ger upp till 1TB lagringsyta, samt möjlighet att jobba med Office
appar så som Word, Excel med flera.

I syfte att få denna differentiering att fungera behöver vi uppdatera styrdokument
och även ge metodstöd till förtroendevalda så att dem kan använda abonnemang
och utrustning så effektivt som möjligt.
Låneavtalet som idag finns behöver upphävas och skrivas om.

Ekonomi
Presidier och gruppledare
Abonnemang ME3 kostar 3.360 kr per år.
Surface Pro kostar isnitt 13.000 kr.
Med 17 stycken förtroendevalda ger detta en kostnad för datorer på cirka 22L000
kr och en årskostnad för abonnemang på Sz.fZO tr.
Utslaget på fyra år ger det en årskostnad på cirka L72.370 kr.

Ledamöter, revisorer och ersättare
Abonnemang MF3 kostar 895 kr per år.
Surface Go Laptop kostar i snitt 6.200 kr.
Med 56 stycken förtroendevalda ger detta en kostnad för datorer på cirka 347.200
kr och en årskostnad för abonnemang på SO.tZO t<r.

Utslaget på fyra år ger det en årskostnad på cirka 136,920 kr per år.

Totalt kostnad
Datorer cirka 568.200 kr.
Abonnemang cirka I07.240 kr per år.
Fördelat på fyra år ger detta en total årskostnad på 249.290 kr

Sida
4 (s)
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-0s-25 KS2022|B2

Sida

s (s)

Torbjörn Svedung

Digitaliserings och Informationssäkerhetschef
+46703991934
torbjorn.sved ung@mellerud.se
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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-O3

sida
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s 146 Dnr KS 2022/82

Po I iti kers a rbetsverktyg

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kornmunstyrelsen beslutar att

l. differentiera de förtroendevaldas utrustning och abonnemang i enlighet med föreliggande
förslag,

2. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av

hårdvara och abonnemang från kommunen.

3. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara
och abonnemang byts ut och uppdateras med utgångspunkt för varje mandatperiod,

4. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att ta fram en kort utbildning samt en digital interaktiv
utbildning med fördju pningar via kommunens digitala utbildningsplattform.

Sammanfattning av ärendet

En grupp föftroendevalda har tillsammans med de olika partigrupperna tittat på behoven av
digitalt stöd i de politiska uppdragen. Därefter har dem fört en dialog med Torbjörn Svedung
(Digitaliserings och Informationssäkerhetschef) ru nt detta'

Utifrån den dialogen i kombination med att Enheten för digital service (EDS) titta på de

suppoftärenden som kommit in från föftroendevalda, har EDS tagit fram ett förslag på ett
differentierat upplägg runt både utrustning och abonnemang.

Totalt handlar det om att skapa en förvaltning och utbyte av hårdvara utifrån mandatperiod för
att upprätthålla en fungerande arbetsmiljö för de förtroendevalda.

Förtroendevalda som ingår i presidier ska få utökade abonnemang i Microsoft 365 och mer

kompetent hårdvara.

Förtroendevalda som ingår som ledamöter i kommunens nämnder ska få likvärdig hårdvara och

abonnemang som idag,

Övriga förtroendevalda får tillgång till ett Microsoft 365 abonnemang. Däremot ingen hårdvara

då behovet inte är lika stort och därmed kan innebära att den förtroendevalda kan behövas

förmånsbeskattas,

Arbetsutskottet beslutade den 8 mars2022, $ 73, att

1, förslaget skickas ut till partiernas gruppledare för diskussion i respektive partigrupp.

2. synpunkter från partierna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 14 april2022.

3, ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 3 maj 2022.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, 9 73.
o Synpunkter från (KIM)

sig Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. differentiera de förtroendevaldas utrustning och abonnemang i enlighet med föreliggande

förslag.

2. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för föftroendevaldas lån av

hårdvara och abonnemang från kommunen.

3. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara

och abonnemang byts ut och uppdateras med utgångspunkt för varje mandatperiod.

4. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att ta fram en kort utbildning samt en digital interaktiv

utbildning med fördjupningar via kommunens d igitala utbildningsplattform.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande
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Ang.lT-avdel ningens förslag betr.datorstöd för politiker,

Efter mycket klagomål beträffande det datastöd som erbjuds politikerna så har nu lT-

avdelningen kommit med några förslag för att åstadkomma en bättring.

Klagomålen har i huvudsak gällt följande:

1. Dålig batterikapacitet.

2. Kapaciteten på mailbox, moln och hårddisk är för liten

3. Krånglig programvara.

4. ömtålig hårdvara

Pkt 1 är beroende av den "dator" som tillhandahålls. Batterier tappar i kapacitet med tiden
och prestanda hos nya apparater ökar ständigt. Så detta är ett problem som elimineras vid
ev.nyanskaffning om man köper rätt!

Situationen med ett batteri som inte klarar ens ett kortare möte underlättas naturligtvis inte
då uttag för en eliminator vanligtvis inte erbjuds som en 'pop up' på bordet utan som "två
hål i väggen".

Pkt 2 Detta är inte orsakat av den hårdvara som erbjuds utan är en medveten (!) begränsning
som har utförts av lT-ansvarig. Varför? Besparingsskäl? Behovet bör utredas så att storlek på

mailbox, moln och hårddisk fungerar för alla politiker. Betänk skyldigheten att hålla

dokument av offentlig karaktär tillgängliga under viss tid!

För hemmaanvändare ingår ofta en mailbox och moln om 1TB och detta i programpaket till
en ganska överkomlig kostnad, inga summor inärheten avvad som nämnts iutredningen.

Pkt 3 Krångligt att hantera, skriva och framför allt skriva ut dokument. För att skriva ett
dokument måste man koppla upp sig mot kommunens nät, skriva dokumentet och sedan

ladda hem detta som ett pdf-dokument för att kunna skriva ut det lokalt. Å detta är då inte
senare redigerbart om man bara har tillgång till Adobe reader! Varför finns inte ett office
paket redan installerat när man gör inköp på 100 datorer?

Pkt 4 ömtålig skärm. Kanterna känsliga för åverkan. Tangentbord mycket vekt samt tappar
ofta kontakt. Ladduttag dåligt!

Förslaget att erbjuda olika utrustning till politiker utifrån vilka och hur många uppdrag
vederbörande har är befängt. Att erbjuda ett 365-programpaket till ersättare för att köra i

egna hemmadatorn, om sådan finnes. Kommer "min" 286:a att kännas vid det
programpaketet? Vilka problem kommer då inte att kunna uppstå för olika användare.

Alla skall naturligtvis ha samma utrustning.
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En s.k. Laptop av godtagbar kvalit6t kan fås för i runda tal 5.6 tusen kronor. Vid köp av ett
större parti kan nog vilken återförsäljare som helst erbjuda ett bättre pris. En sådan innebär
också en betydligt stabilare produkt som håller över tid.

Komplettera med en adapter för flera USB-uttag, om detta inte ingår, för att kunna ansluta
till hemmanätverket och en skrivare. Eller vid användning på möten till storbildsteve.

Å så tilt detta en avsedd transportväska som skydd och för förvaring av nätadapter ev.

anslutningssladdar och kanske en ostsmörgås.

Så har var och en tillgång till en användbar utrustning. Vad gäller programvara är det inget
som politiker skall behöva engagera sig i. En lT-avdelning värd namnet skall kunna
tillhandahålla lämpliga och nödvändiga program till en anständig kostnad.

Vi hör ständigt och jämnt talet om satsningar för demokrati, öppenhet och medinflytande. Ja

låt oss se detta iverkligheten nu då. Ä skulle det trots allt bli oöverkomligt så får vi väl återgå
till papper.

KommunPartiet Mellerud.
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-08
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S 73 Dnr KS 2022/82

Politikers arbetsverldyg

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. förslaget skickas ut till paftiernas gruppledare för diskussion i respektive partigrupp.

2. synpunKer från partierna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 14 april2022.

3. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 3 maj 2022.

Sammanfattning av ärendet

En grupp förtroendevalda har tillsammans med de olika partigrupperna tittat på behoven av
digitalt stöd i de politiska uppdragen. Därefter har dem fört en dialog med Torbjörn Svedung
(Digitaliserings och Informationssäkerhetschef) runt detta.

Utifrån den dialogen i kombination med att Enheten för digital seruice (EDS) titta på de
supportärenden som kommit in från förtroendevalda, har EDS tagit fram ett förslag på ett
differentierat upplägg runt både utrustning och abonnemang.

Totalt handlar det om att skapa en förvaltning och utbyte av hårdvara utifrån mandatperiod för
att upprätthålla en fungerande arbetsmiljö för de förtroendevalda.

Fötroendevalda som ingår i presidier ska få utökade abonnemang i Microsoft 365 och mer
kompetent hårdvara.

Förtroendevalda som ingår som ledamöter i kommunens nämnder ska få likvärdig hårdvara och
abonnemang som idag,

Övriga förtroendevalda får tillgång till ett Microsoft 365 abonnemang. Däremot ingen hårdvara
då behovet inte är lika stort och därmed kan innebära att den förtroendevalda kan behövas
förmånsbeskattas.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. förslaget skickas ut till partiernas gruppledare för diskussion i respektive paftigrupp.

2. synpunkter från partierna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 14 april2022.

3. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 3 maj 2022.

Beslutsgång

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Paftiernas gruppledare
Enhetschefen för Digital seruice

sign Utdragsbestyrka nde
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Kommu nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-0r

ARENDE 7 Dnr KS 2022147

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en överlåtelse av exploateringsavtalet gällande

Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB.

Sammanfattning av ärendet

Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun avseende en

överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen till bolaget
Frykvalla Sunnanå AB. Överlåtelsen sker med oförändrade villkor.

Anledningen till det är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i bolaget Frykvalla

Sunnanå AB. Bolaget ska vara renodlat för projektet Sunnanå, men är precis som Frykvalla

Förvaltning AB ett dotterbolag till Oruelin Gruppen.

Frykvalla Förvaltning AB övertog 2005 tidigare tecknade exploaterings- och ramavtal rörande
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen. År 2010 tecknade bolaget och Melleruds kommun ett
tillägg till exploateringsavtalet. Arbeten inom området har påbörjats men har ännu inte
slutforts. Frykvalla Sunnanå AB har som avsikt att slutföra samtliga arbeten enligt
exploateringsavtalet. Genom överlåtelsen garanterar Frykvalla Förvaltning AB

exploateringsavtalets genomföra nde.

För Melleruds kommun är det viktigt att området färdigställs. Bland annat för att kommunen
delvis är ansvarig för att färdigställa infrastrukturen inom området och gator samt områden
som enligt detaljplanen pekats ut som allmän plats kommer att tillfalla kommunen efter
färdigställandet. Ett iordningställande av området kommer även att bidra med fler bostads-
tomter, något som vi inom kommunen har ont om, samt öka trivseln för både besökare och

boende inom området.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, g 30, att återremittera ärendet för vidare
beredning utifrån förd diskussion.

Arbetsutskottet beslutade den 3 maj2022,5 151, att återremittera ärendet enligt förd
diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj2022.

Beslutsunderlag

o Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, 5 30.
. Arbetsutskottets beslut 2022-05-03,5 151.
. överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och

Sunnanå Lagunen (ny version).
. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24,5 163.
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

sida
t2

5 163 Dnr KS 2022147

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Anledningen till det är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i bolaget Frykvalla
Sunnanå AB. Bolaget ska vara renodlat för projektet Sunnanå, men är precis som Frykvalla
Förvaltning AB ett dotterbolag till Orvelin Gruppen.

Frykvalla Förvaltning AB övetog 2005 tidigare tecknade exploaterings- och ramavtal rörande
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen. År 2010 tecknade bolaget och Melleruds kommun ett
tillägg till exploateringsavtalet. Arbeten inom området har påbörlats men har ännu inte
slutförts. Frykvalla Sunnanå AB har som avsikt att slutföra samtliga arbeten enligt
exploateringsavtalet. Genom överlåtelsen garanterar Frykvalla Förvaltning AB
exploateringsavtalets genomförande.

För Melleruds kommun är det viktigt att området färdigställs. Bland annat för att kommunen
delvis är ansvarig för att färdigställa infrastrukturen inom området och gator samt områden
som enligt detaljplanen pekats ut som allmän plats kommer att tillfalla kommunen efter
färdigställandet. Ett iordningställande av området kommer även att bidra med fler bostads-
tomter, något som vi inom kommunen har ont om, samt öka trivseln för både besökare och
boende inom området.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, $ 30, att återremittera ärendet för vidare
beredning utifrån förd diskussion.

Arbetsutskottet beslutade den 3 maj2022, S 151, att återremittera ärendet enligt förd
diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj2022.

Beslutsunderlag

. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, g 30.
r Arbetsutskottets beslut 2022-05-03,5 151.
. Överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och

Sunnanå Lagunen (ny version).

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Juste Utdragsbestyrka nde
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överlåtelse av exploateringsavta I

angående exploatering av Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen

överlåtare Frykvalla Förvaltning AB, org.nr 556332-5033,
Polisgatan 3,452 30 Strömstad

Overtagare Frykvalla Sunnanå AB, org.nr 556922-7720,
Polisgatan 3,452 30 Strömstad

Avtalspaft Melleruds Kommun, org.nr 212000-1488,
464 80 Mellerud

1. Bakgrund

1.1.2004-07-05 tecknades ett exploateringsavtal mellan Melleruds Kommun och
Sjötomta Fastighets AB, 556635-8536, avseende exploatering av ett område
benämnt Sunnanå Hamn, enligt bilaga 1,

L.2.2002-08-19 tecknades ett ramavtal mellan Melleruds kommun och Karl-Erik
Nilsson, personnummer 194005t7-4638, med enskild firma Fastighetsmäkleri i

Hovås, avseende exploatering av ett onrråde benämnt Sunnanå Lagunen, enligt
bilaga 2.

1.3.Frykvalla Förvaltnings AB och Melleruds Kommun ingick 2005-11-25 ett avtal
gällande exploatering av både Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen, bilaga 3,
Detta avtal innebar att Frykvalla Förvaltnings AB inträdde i Sjötomtas Fastighets
AB respektive Karl-Erik Nilssons ställe i exploaterings respektive ramavtalet. Avtalet
som tecknades 2005-11-25 innehöll vissa förtydliganden, tillägg och ändringar i

förhållande till tidigare avtal.

1.4.2010-03-25 tecknade Melleruds Kommun och Frykvalla Förualtning AB etttillägg
til I exploateri ngsavta let.

1.5.G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i projektet Sunnanå och i bolaget
Frykvalla Sunnanå AB. Eftersom Frykvalla Förvaltning AB innehåller andra
fastigheter är det inte aktuellt att G-G Gruppen blir delägare i det bolaget.
Frykvalla Sunannå AB är ett renodlat bolag för detta projekt och bolaget ingår
precis som Frykvalla Förvaltning AB som ett dotterbolag till Orvelin Gruppen.

1.5.Mot bakgrund av detta har parterna överenskommit att exploateringsavtalet ska

överlåtas från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB på de villkor som
anges i detta avtal,

2. överlåtelse

2.1.Frykvalla Förvaltning AB överlåter och Frykvalla Sunnanå AB övertar härmed
samtliga rättigheter och skyldigheter enligt exploateringsavtalet som tecknades
2005-11-25

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 1488 Webbplats : www. mellerud.se67



2.2.Frykvalla förualtning AB garanterar exploateringsavtalets genomförande.

2.3.Överlåtelsen är villkorad av att Melleruds kommun godkänner överlåtelsen av
exploateri ngsavtalet,

Detta avtal har upprättats i 3 exemplar varav parterna och Melleruds Kommun tagit var
sitt.

Mellerud 2022 Mellerud 2022

För Frykvalla Förualtning AB För Frykvalla Sunnanå AB

Kommunens godkännande
Härmed bekräftas att Melleruds Kommunen godkänner och samtycker till överlåtelsen
av exploateringsavtalet, angående Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen, från
Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB och att Frykvalla Sunnanå AB

därmed åtar sig att överta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt
exploateringsavtalet. Frykvalla Sunnanå AB får i sin tur inte överlåta
exploateringsavtalet till annan part utan Melleruds kommuns skriftliga godkännande.

Mellerud 2022

Bilagor
1. Exploateringsavtal med Sjötomta Fastighets AB
2. Ramavtal med Karl-Erik Nilsson
3. Exploateringsavtal mellan Melleruds Kommun och Frykvalla Förvaltning AB
4. Tillägg till exploateringsavtal
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Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-03

sida
20

S 151 Dnr KS 2022147

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet besl utar att

1. återremittera ärendet enligt förd diskussion.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den24 maj2022.

Sammanfattning av ärendet

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

Anledningen till det är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i bolaget Frykvalla
Sunnanå AB. Bolaget ska vara renodlat för projektet Sunnanå, men är precis som Frykvalla
Förvaltning AB ett dotterbolag till Oruelin Gruppen.

Frykvalla Förvaltning AB övertog 2005 tidigare tecknade exploaterings- och ramavtal rörande
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen. År 2010 tecknade bolaget och Melleruds kommun ett
tillägg till exploateringsavtalet. Arbeten inom området har påbörjats men har ännu inte
slutförts. Frykvalla Sunnanå AB har som avsikt att slutföra samtliga arbeten enligt
exploateringsavtalet. Genom överlåtelsen garanterar Frykvalla Förvaltning AB

exploateringsavtalets genomförande.

För Melleruds kommun är det viktigt att området färdigställs, Bland annat för att kommunen
delvis är ansvarig för att färdigställa infrastruKuren inom området och gator samt områden
som enligt detaljplanen pekats ut som allmän plats kommer att tillfalla kommunen efter
färdigställandet. Ett iordningställande av området kommer även att bidra med fler bostads-
tomter, något som vi inom kommunen har ont om, samt öka trivseln för både besökare och
boende inom området.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, $ 30, att återremittera ärendet för vidare
beredning utifrån förd diskussion,

Beslutsunderlag

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

. Sam häl lsbygg nadsförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, g 30.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet enligt förd diskussion,

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den24 maj2022.

srgn Utdragsbestyrkande
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sAM MANTnÄOeSpnOrOKOrL
Sammanträdesdatum
2022-05-03

sida
2T

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Samhä llsbygg nadschefen

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-09

sida
8

5 30 Dnr KS 2022147

Exploateringsantal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. återremittera årendet för vidare beredning utifrån förd diskussion.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskoftets sammanträde den 8 mars 2022.

Sammanfattning av ärendet

Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun gällande en
överlåtelse av gållande exploateringsavtalför Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen tillbolaget
Frykvalla Sunnanå AB.

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

Exploateringsavtalet ska överlåtas till Frykvalla Sunnanå AB med oförändrade villkor.

Beslutsunderlag

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

. Samhällsbyggnadsförvaltningens $änsteskrivelse.r Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, 5 30,

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. återremittera ärendet för vidare beredning utifrån förd diskussion.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammantråde den I mars 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samhäl lsbygg nadschefen

Utd ragsbestyrka nde
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Tjänsteskrivelse

Samhä llsbygg nadsförvaltni ngen

Datum Diarienummer
2022-04-27 KS 2022147

Telefon
0530-180 00

Webb
wwrnl. mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen
överlåtelse

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

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

Beskrivning av ärendet
Bakqrund:

Frykvalla Förvaltning AB vill överlåta exploateringsavtalet gällande Sunnanå Hamn
och Sunnanå Lagunen till bolaget Frykvalla Sunnanå AB. Anledningen till det är att
G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i bolaget Frykvalla Sunnanå AB.

Bolaget ska vara renodlat för projektet Sunnanå, men är precis som Frykvalla
Förvaltning AB ett dotterbolag till Orvelin Gruppen.

Frykvalla Förvaltning AB övertog 2005 tidigare tecknade exploaterings- och
ramavtal rörande Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen. Är 2010 tecknade bolaget
och Melleruds kommun ett tillägg till exploateringsavtalet, Arbeten inom området
har påbörjats men har ännu inte slutförts. Frykvalla Sunnanå AB har som avsikt att
slutföra samtliga arbeten enligt exploateringsavtalet. Genom överlåtelsen
garanterar Frykvalla Förvaltning AB exploateringsavtalets genomförande.

För Melleruds kommun är det viktigt att området färdigställs. Bland annat för att
kommunen delvis är ansvarig för att färdigställa infrastrukturen inom området och
gator samt områden som enligt detaljplanen pekats ut som allmän plats kommer
att tillfalla kommunen efter färdigställandet. Ett iordningställande av området
kommer även att bidra med fler bostadstomter, något som vi inom kommunen har
ont om, samt öka trivseln för både besökare och boende inom området.

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltn ingen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148872
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Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-04-2r KS 2022147

Sida
2 (2)

Slutsats:
Samhällsbygg nadsförvaltningen föreslå r Komm unfullmäktige att godkänna en

överlåtelse av exploateringsavtalet gällande Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen

från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB.

Peter Mossberg

En hetschef Fastig het/Fjä rrvä rme
Caroline Falk

Handläggare

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen, E n hetschefen Fastig het och Fjä rrvä rme
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-Ot

ARENDE 8 Dnr KS 20221270

Taxor och avgifter för torgscen och torgkiosk

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Taxan för hyra av Torgkiosken uppgår till 0 kronor per dag för skolklasser och föreningar
som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 1 000 kronor per dag för
företag, privatpersoner och föreningar som inte är registrerade i det kommunala
föreningsregistret.

2. Taxan för hyra av Torgscenen uppgår till 0 kronor per timma.

3. Taxan för hyra av Torgscenens ljudutrustning uppgår till 0 kronor per timma för
skolklasser och föreningar som är registrerade i det kommunala foreningsregistret, samt till
100 kronor per timma för andra aktörer.

4. Ovan nämnda beslut upphäver tidigare beslut om taxor for den förra torgbyggnaden.

5. Taxorna för den nya torgbyggnaden revideras och fastställs årligen i samband med

kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

En ny torgbyggnad har uppförts på Köpmantorget innehållande bland annat en torgkiosk
samt en scen och det finns nu behov av att fastställa taxor avseende dessa'

Beslutsunderlag

. Nuvarande taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022

. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-05-24,5 164.
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SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-Os-24

sida
13

s 164 Dnr KS 20221270

Taxor och avgifter för torgscen och torgkiosk

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Taxan för hyra av Torgkiosken uppgår till 0 kronor per dag för skolklasser och fcireningar
som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 1 000 kronor per dag för
företag, privatpersoner och föreningar som inte är registrerade i det kommunala
föreningsregistret.

2. Taxan för hyra av Torgscenen uppgår till 0 kronor per timma.

3. Taxan för hyra av Torgscenens ljudutrustning uppgår till 0 kronor per timma för
skolklasser och fcireningar som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till
100 kronor per timma för andra aktörer.

4. Ovan nämnda beslut upphäver tidigare beslut om taxor för den förra torgbyggnaden,

5. Taxorna för den nya torgbyggnaden revideras och fastställs årligen i samband med
kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

En ny torgbyggnad har uppförts på Köpmantorget innehållande bland annat en torgkiosk
samt en scen och det finns nu behov av att fastställa taxor avseende dessa.

Beslutsunderlag

. Nuvarande taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022

. Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Taxan for hyra av Torgkiosken uppgår till 0 kronor per dag för skolklasser och föreningar
som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 1 000 kronor per dag för
företag, privatpersoner och föreningar som inte är registrerade i det kommunala
föreningsregistret.

2. Taxan för hyra av Torgscenen uppgår till 0 kronor per timma.

3. Taxan för hyra av Torgscenens ljudutrustning uppgår till 0 kronor per timma för
skolklasser och föreningar som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till
100 kronor per timma för andra aktörer.

4. Ovan nämnda beslut upphäver tidigare beslut om taxor för den förra torgbyggnaden.

5. Taxorna för den nya torgbyggnaden revideras och fastställs årligen i samband med
kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utd ragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Fastställande av taxor och avgifter för torgscen och
torgkiosk

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige faststä I ler taxor enligt förslag

1. Taxan för hyra av Torgkiosken uppgår till 0 kronor per dag för föreningar som är
registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 1000 kronor per dag för
företag, privatpersoner och föreningar som inte är registrerade i det kommunala

föreningsregistret.

2. Taxan för hyra av Torgscenen uppgår till 0 kronor per timma,

3. Taxan för hyra av Torgscenens ljudutrustning uppgår till 0 kronor per timma för
föreningar som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 100

kronor per timma för andra aktörer.

4. Ovan nämnda beslut upphäver tidigare beslut om taxor för den förra
torgbyggnaden.

5. Taxorna för den nya torgbyggnaden revideras och fastställs årligen i samband

med kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter för kommunstyrelsens
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
En ny torgbygganad har uppförts på Köpmantorget innehållande bland annat en

torgkiosk samt en scen och det finns nu behov av att fastställa taxor avseende

dessa.

Beslutsunderlag

Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022 (KS 20211528)

Beskrivning av ärendet
Sedan kommunfullmäktige 17 november 202I fastställde taxor och avgifter för
kommunstyrelsens verksamhet 2022 har en ny torgbyggnad med tillhörande
torgscen och torgkiosk uppförts på Köpmantorget i Mellerud. Med anledning av

detta finns det skäl att fastställa taxor och avgifter för den nya torgkiosken samt

för torgscenen med tillhörande ljudutrustning.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbyg g nadsforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-05-73 KS 20221270

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

| (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
2i2000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Sam hä I lsbyg gnadsförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se76
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Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbyggnadsförva ltningen

Datum Diarienummer
2022-05-13 KS 20221270

Peter Mossberg

En hetschef Fastig heter/tjä rrvä rme
0s30-181 89
peter.mossberg@mellerud.se

Sida
2 (2)

För att främja ett rikt nyttjande av den nya torgbyggnaden föreslås ingen avgift för
hyra av torgscenen. För föreningar som är registrerade i det kommunala
föreningsregistret föreslås inte heller någon avgift för torgkiosken.

Kioskavgiften för företag och affärsdrivande verksamheter fastställs till 1000 kr per

dag for att harmonisera med kostnaderna för torghandlarna.

Slutsats:
Komm u nfu I I mä ktige faststä I ler taxor en I igt försla g

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen, enhetschef Fastigheter/fjärrvärme, förvaltningsekonom
samhällsbygg nadsförvaltningen
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Hyror och upplåtelsevillkor, kommunala lokaler
Kommunkontoret:

Tingshuset:

Sunnanå hamn:

Köpmantorget:

Avgift uttas inte för:
- respeKive nämnds och styrelses egen verkamhet
- politiska gruppmöten för partier som sitter i fullmäktige
- lokala fackliga möten
- ideell förening, som idkar hjälp- och insamlingsverksamhet utan eget vinstintresse
- vid medlemsmöten inom föreningar registrerade hos kommunstyrelsen och som bedriver verksamhet i Melleruds
kommun

Ovanstående lokaler bokas genom Medborgarkontoret.

Taxa 2021
momsfri

Taxa 2021
momsfri

Taxa2O22
momsfri

Taxa2O22
momsfri

Halvdag Heldag Halvdag Heldag

Sammanträdesrum
Bolstad

100,00 150,00 100,00 150,00

Sammanträdesrum
Skållerud

100,00 150,00 100,00 150,00

Sammanträdesrum
Dalsland

100,00 150,00 100,00 150,00

Sammanträdesrum
Erikstad

100,00 150,00 100,00 150,00

Sammanträdesrum
Grinstad

100,00 150,00 100,00 150,00

Taxa 2021
momsfri

Taxa 2021
momsfri

Taxa2O22
momsfri

Taxa2O22
momsfri

Halvdag Heldag Halvdag Heldag

Hela bottenvåningen 1 000,00 1 600,00 1 000,00 1 600,00

Tingssalen och entrd 700,00 1 200,00 700,00 1 200,00

Sammanträdesrum 300,00 500,00 300,00 500,00

Taxa2O2l.
momsfri

Taxa 2021
momsfri

Taxa 2O22
momsfri

Taxa2O22
momsfri

Halvdag Heldag Halvdag Heldag

Stationshuset 500,00 800,00 500,00 800,00

Taxa 202l momsfri Taxa 2O22 momsfri

Heldag Heldag

Torgbyggnaden, försä ljningsutrymme 50,00 50,00

Under bokad tid måste verksamhet bedrivas i lokalen, annars förfaller bokningen.

Förslag taxor och avgifter 2022 34(36)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-Ot

Änenoe g Dnr KS 202U646

Ansökan om investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning på
Elljusspåret vid OK-stugan i Dals Rostock

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl uta r att

1. bevilja OK-Kroppefjäll ett anläggningsstöd på 1 000 000kr under förutsättning att de villkor
som framkommer i tjänsteskrivelsen uppfylls senast den 31 oktober 2022. Finansiering sker
via Komm u nstyrelsens förfogandeanslag,

2. bevilja ett årligt driftbidrag med 68 500 kr under förutsättning att anläggningen finns på
plats och att de villkor som framkommer i tjänsteskrivelsen uppfylls senast den 31 oktober
2022. Detta bidrag foljer ordinarie regler för föreningsstöd och revideras årligen.

Sammanfattning av ärendet

OK Kroppefjäll har den 24 november 2021 lämnat in en ansökan om investering och driftbidrag
från kommunstyrelsen i Melleruds kommun. OK Kroppefjäll avser via projektet att anlägga en
konstsnöslinga vid elljusspåret i Kroppefjäll.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att bevilja OK-Kroppefjäll ett anläggnings-
stöd på 1 000 000kr och ett årligt driftbidrag på 68 500kr under förutsättning att villkoren som
framkommer i tjänsteskrivelsen uppfylls senast den 31 oktober 2022.

Beslutsunderlag

. Skrivelse från OK-Kroppetjäll

. Projekt presentation från OK-Kroppetjäll

. Komplettering från OK-Kroppefjäll

. Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 juni 2O22,
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-31 KS 202U646

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

L (7)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Ansökan om investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning
på EIIjusspåret vid OK-stugan i Dals Rostock

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja OK-Kroppetjäll ett anläggningsstöd på

1 000 000kr under förutsättning att de villkor som framkommer i

tjänsteskrivelsen uppfiTlls senast den 31 oktober 2022. Finansiering sker via

Kom m u nstyrelsens förfoga ndea nslag.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett årligt driftbidrag med 68 500 kr

under förutsättning att anläggningen finns på plats och att de villkor som

framkommer i tjänsteskrivelsen uppfiTlls senast den 31 oktober 2022. Della
bidrag följer ordinarie regler för föreningsstöd och revideras årligen.

Sammanfattning av ärendet

OK Kroppefjäll har den 24 november 2021 lämnat in en ansökan om

investering och driftbidrag från kommunstyrelsen i Melleruds kommun. OK

Kroppefjäll avser via projektet att anlägga en konstsnöslinga vid

elljusspåret i Kroppefjäll.

Beslutsunderlag
. Skrivelse från OK-Kroppefiäll
. Projekt presentation från OK-Kroppefjäll
. Komplettering från OK-Kroppetjäll

Beskrivning av ärendet

OK Kroppefjäll har den 24 november 2021 lämnat in en ansökan om

investering och driftbidrag från kommunstyrelsen i Melleruds kommun.

Ansökan avser att anlägga en konstsnöslinga vi elljusspåret i Kroppetjäll.

Bakgrund

I sin presentation beskriver föreningen bakgrunden till projektet

Snöslingan. Med varmare vintrar där natursnö inte längre går att räkna

med blir det svårare med tillgänglighet till vinteraktiviteter på snö.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se80
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Datum Diarienummer
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2 (7)

Vintersäsongen är lång och mörk med få utomhusaktiviteter vilket kan

påverka samhällets grupper negativt.

Projekt "Snöslingan" avser att skapa en plattform för kommunen där man

under den mörka vinterperioden kan aktivera människor i alla

åldersgrupper, Vilket bidrar till folkhälsa både fiTsiskt och mentalt,

Anläggningen skall vara tillgänglig och anpassad för alla.

Idag fi nns det ingen organiserad skidverksamhet, projekt''Snöslingan"

kommer att ge föreningen möjlighet att bedriva barn och

ungdomsverksamhet. Fokus ligger även på andra målgrupper som

Seniorer, Motionärer och personer med diverse funktionsnedsättningar.

Syfte

OK-Kroppefjäll skriver att syftet med projektet är att skapa förutsättningar

för vinteraktiviteter i kommunen som ska vara tillgängliga för alla samt

främja och uppmuntra till allmän folkhälsa, Projektet ska skapa en

samlingsplats för familjeaktiviteter, gynna lokalt näringsliv och öka

kommunens attraktivitet.

Sträckninq

Spåret kommer att läggas på det befintliga elljusspåret i Dals Rostock. Det

finns flera orsaker till att man väljer elljusspåret som sträcka.

Konstsnöslingans sträckning har valts med hänsyn till följande kriterier:

varierande spår som främjar olika åktekniker, diverse svårighetsgrad,

lättåtkomligt från parkeringen vid OK-stugan samt ekonomisk och praktiskt

fördelaktighet.

OK-Kroppefjäll skriver i sin presentation att spåret kommer vara 1900m

med en vändpunkt norr om Mörttjärn. En genväg kommer finnas tillgänglig

i början av spåret för utövare som föredrar enklare kupering.

För att anlägga en konstsnöanläggning krävs det teknik, Längs spåret

gräver man ner rörinstallation med vatten, el och luft. Kompressorer

installeras vid klubbens garage och intill pumphuset vid Mörttjärn.

Konstsnöteknik bygger på att man sprutar snö direkt på spåret. Därför

krävs det ingen större utschaktning utan snön jämnas ut på plats med en

pistmaskin.
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Ekonomi

Kostnader för att anlägga konstsnöaläggning beräknas att hamna på

4 864 292 kr inklusive moms. I priset ingår:

. Komplett konstsnösystem 2 557 500 kr

. Pumphus 10 000 kr

. Elinstallation, garage 199 900 kr
r Pistmaskin 1 000 000 kr
. Garage för pistmaskin 896 B92kr
. Oförutsedda kostnader 200 000kr

Utöver projektkostnaden har man beräknat att det tillkommer en

driftkostnad på 93 500 kr.

Driftkostnad per år:
. El-förbrukning & abonnemang 25 000kr
. Pistmaskin (Service) 23 500kr
. Pistmaskin (Drivmedel) 8001 20 000kr
. Övriga kostnader 25 000 kr

För att finanserna projektet söker OK- Kroppefiäll anläggningsstöd på

I 000 000 kr från Melleruds kommun. Utöver anläggningsstödet ansöker

man för de årliga driftkostnaderna på 93 500kr. Samt att det förebyggande

underhållet av anläggningen ska skötas av kommunen. Med förebyggande

underhåll menar OK-Kroppetjäll att Melleruds kommun ska fortsätta skötsel

av elljusspåret som man gör idag med trädbeskärning, belysning och

naturen runt spåret.

Resterande finansiering för projektet söker man hos sponsorer, allmänna

a rvsfonden, ri ksid rottsförbu ndet, Da lsla nds spa rba nk, nä ri ngsl iv,

medlemsavgifter och frivil liga swish-bidrag.

Drift

En driftgrupp med 4 personer kommer att sköta konstsnöaläggningen,

insatserna är ideella. När systemet är installerat kommer de jobba för att
rekrytera fler personer så att driftgruppen består av ett team på 8 till 10

personer. Projektgruppen för OK-Kroppefjäll uppskattar att det kommer ta

cirka 1 dygn med de planerade antalet lansar för att tillverka konstsnö på

en 400 meter lång stäcka. Förberedning av skidspåret bör ske inför varje
helg. Tillverkningen av snön för en del av anläggningen kommer ske under
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veckan och jämnas ut med pistmaskinen inför varje helg. Det kommer

krävas punktinsatser efter väderpåverkan som exempelvis snöfall eller blåst

som orsakat nedskräpning i spåret. Det långsiktiga målet är att i takt med

att driftgruppen växer förbereda spåren oftare för att hålla jämnare kvalitet
och attrahera fler regelbundna besökare,

Analys

Drift

Samhällsbyggnadsföwaltningen har varit i kontakt med andra föreningar
som har konstsnöanläggningar som OK-Kroppetjäll ansöker om att
investera i,

I Trollhättan finns en konstsnöanläggning som är till stora delar lika med

den som OK-Kroppefjäll ansöker om. Den huvudsakliga skillnaden ligger i

att anläggningen i Trollhättan har mobila lansar, vilket innebär att lansarna

flyttas runt på anläggningen med hjul samt att de har slangar. Den

anläggning som OK-Kroppefjäll ansöker om har fasta lansar, vilket innebär

atL man behöver bära omkring dem till de olika fundamenten för att kunna

tillverka och bespruta en sträcka om 400 meter nattetid.

Vad gäller personalfrågor så uppskattar föreningens ordförande att de är

ca, 15 till 20 aktiva i driftgruppen och så har de 5 till 6st pistmaskinsförare.

Utöver det så får de hjälp av några från Trollhättan stad som stöttar under

dagtid. Under 2021 hade man en anställd under vintersäsongen som gick

heltid på dagtid.
Vid konstsnötillverkning så är det personalintensivt vid uppstart och

nedstängning då man drar ut kanoner och slangar samt startar upp

systemet. Det brukar ta 2 till 3 timmar och man brukar vara 4 till 6
personer under den tiden. När det är kallt räcker det att 2är pä plats och

riktar om kanoner vid blåst, byter dysor om det blir varmare/kallare och ser

till att ingenting fryser. När man sedan stänger ner systemet går det
återigen åt 3 till 6 personer i 2 till 3h för att samla in slangar etcetera.

Utschaktning med pistmaskin är man en 1 person åt gången och

spårdragning görs då schaktningen är klar. I år drog man spår i stort sett
varje natt då snön lå9, man la spår från slutet av november till sista mars.

Då går det en man 2 till 3h varje natt efter stängning.

OK-Kroppefjäll har tidigare haft problem med att sköta sin anläggning. Man

har bland annat ansökt om ekonomiskbistånd ifrån Melleruds kommun för
att klara av skötseln av anläggningen, I kompletterande uppgifter anger
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OK-Kroppefjäll att i samarbete med Kroppefjälls IF och

Hembygdsforeningen har en person anställts under ett år. En dag i veckan

har föreningen en vaktmästare på plats för att sköta föreningens drift. Vad

gäller konstsnöanläggningen så har man inte samma ambitionsnivå som

andra föreningar i närområdet, OK-Kroppefjäll anser att man behöver

anpassa sig efter de resurser man har i början och optimera tiden som

finns med de resurserna man har, Därför kommer man endast att tillverka

konstsnö för att anläggningen ska vara åkbar under helger till det att man

ökat driftgruppen för att sedan öka kvalit6n på konstsnösligan,

Ekonomi

I kommunstyrelsens regler för föreningsstöd framgår de kriterier och krav

för bidrag. De kommunala bidragen är avsedda att endast täcka en del av

föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet.

En förening kan få bidrag till hyra eller alternativt driftskostnader av egna

lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet för barn och ungdomar.

Kommunstyrelseförvaltningen har idag inom ramen för regler och budget

för drift- och hyresbidrag avtal om stöd med 20 föreningar,

För år 2022 är samtliga medel för drift- och hyresbidrag intecknade, vilket
innebär att de avsatta medlen är intecknade för året och att nya avtal inte

ryms inom befintlig budget och bidragsform under år 2022.

Idag får OK Kroppefjäll 104 601 kr i bidrag, 49 60L kr från

kommunstyrelseförvaltningen och 55 000 kr från
samhällsbyggnadsförvaltning för drift och hyra av sin anläggning.

OK Kroppefjäll ansöker om ett driftsbidrag på 93 500 kr per år för drift av

konstsnöslingan. En förening kan få bidrag till hyra eller alternativt
driftskostnader av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet för
barn och ungdomar,

För närvarande bedrivs barnträning som mountainbikecykling för barn över

sex år. Ett par tillfällen har erbjudits sedan uppstart i vår. I fjol erbjöds 4 till
5 prova-på-tillfällen vilket då lockade 5 till 7 barn per gång. Planen är att
fortsätta arbeta för att locka fler barn till årets cykelträningar och att en

stabil grupp ska växa fram.

Angående orienteringsträning för barn hade föreningen förra året 8 barn

under 3 dagar på sommarlovet i SOL-skolan. Fyra av barnen var under

hösten med på orienteringstävlingar i Dalsland och några träningskvällar i

Rostock. Under våren har en av förra årets deltagare varit ute på ett par
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tävlingar. Ytlerligare intresserade finns och det planeras barnträning/kurs
under sommaren,
Föreningens löpträningar och stationsträningar som har varit stabila inslag

innan pandemin har under våren har återupptagits efter pandemin. De

träningarna är öppna för ungdomar att delta i. På sikt ska skidträning för
barn kunna erbjudas i föreningen.

I kommunstyrelsens bidragsregler framgår det också kriterier och krav fdr
LOK-bidraget. Här framgår det att genom det kommunala lokala

aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd gruppverksamhet,

Bidrag utgår till aktiviteter som arrangeras i sökande föreningsregi. Bidrag

utgår inte till aktiviteter som anordnas av riksorganisation eller distrikt, ej
heller till aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

Melleruds kommun tillhandahål ler kommunalt investeringsbidrag -

bygdepeng - för lokala föreningar som vill skapa mervärde i sitt närområde
och samtidigt delar kommunens vision och värdegrund kan ansöka om att
få. Möjligheten att söka detta bidrag är begränsad till materialkostnader.
Bidrag kan inte beviljas för köp av tjänst.
Enligt regler för kommunalt investeringsbidrag ska det framgå en

kostnadsberäkning samt beskrivning och ritningar för investeringen som

föreningen ansöker om bidrag från kommunen. Av kostnadsberäkningen
ska arbetskostnad och materialkostnad redovisas åtst<itt. En sådan

kostnadsberäkning lämnades in i samband med ansökan.

En förening kan få bidrag till hyra eller alternativt driftskostnader av egna

lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet för barn och ungdomar, Då

inte OK-Kroppetjäll bedriver en kontinuerlig verksamhet för barn och

ungdomar under är 2022 begär Melleruds kommun en aktivitetsplan, Där

ska det framkomma vilka kontinuerliga verksamheter kommer bedrivas för
barn och ungdomar under är 202312024, vilket är ett villkor för att
Melleruds kommun ska kunna bevilja ansökan om driftbidrag,
Melleruds kommun kan dock inte bevilja summan på 93 500kr i

driftkostnader årligen då OK-Kroppetjäll ansöker om 25 000kr i övriga
kostnader. Då det inte framkommer vad pengarna ska användas till kan

Melleruds kommun endast bevilja 68 500kr i årligt driftbidrag under
förutsättning OK-Kroppefjäl I uppfyller villkoret om en aktivitetsplan,

För att Melleruds kommuns ska betala ut investeringsbidrag måste OK-

Kroppefiäll redovisa resterande beslut för finansiering av

konstsnöanläggningen senast den 31 oktober 2022.
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Kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till rrem beslutet ska skickas,

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-03-3r K520211646

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
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Aktivitetsplanen samt beslut med övrig finansiering för investeringsbidrag
ska inkomma senast den 31 oktober 2022. Annars har Melleruds Kommun

rätl att återkalla beslutet/utbetalningen av bidraget.

Samhällsbyggnadsföwaltningens förslag till beslut är att bevilja OK-

Kroppetjäll ett anläggningsstöd på 1 000 000kr och ett årligt driftbidrag på

68 500kr under förutsättning att villkoren som framkommer i

tjänsteskrivelsen uppflills senast den 31 oktober 2022.
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Från: kid:iLdgt:rill@-hn!.e'lgt$!s-tt!-ul!rq <K':t1-qlrtctrul@kt!-!9.tsIr&kt-1}-!r!!,."5s>

Skickat: den 22 februari 2022 tO;29
Till: Magnus Olsson <q-1ign_!lt,qltlqq@-mel!9_L4l 1g>; q!5lqgrlt@gq1A!-.qQ_n <qbltqgsrtGDsnäL!.qryi>
Kopia : Patri k Storm <pe ljtl5,S!e.Ut@0-eLlef9{:q>; E lisa beth Ca rl ste i n

<el:qbeth.c_ar[!c-Ur@111ellSU.Udle_>; Filip Björndahl <fi[p.[s$dahL@i!-s_lls_ryrd !e>; Anna Granlund
< alt i1å"9t4-n |u-t d@r _e-ller!{d.q--e- >

Ämne: Sv: Frågor, projekt Snöslingan

Hej Magnusl

Ursäkta att svaret tog lite tid, jag sitter i en fjällstuga med familjen så jag bjuder på lite stavfel och
icke korrekta formuleringar idag,
Jag har härmed försökt svara så utförligt som möjligt,
Om det är något jag missat eller ni önskar förtydligat så är det bara att höra av sig.
Ni har gjort en redovisning på vilka grupper som kommer att ha nytta av en sådan här
satsning, Kan ni redovisa mer i detalj hur det föruäntas att nyttjas? Antal,
upptagningsområde, organiserade grupper mm :
Skolor
Skolverksamheten kan med en anläggning som garanterar snö under vintermånaderna mera inriktat
schemalägga utomhusidrott och utomhus aktiviteter under en period som normalt är väldigt
begränsad gällande utomhusaktivitet. Låneskidor finns redan att tillgå i kommunen.
Gällande skolverksamhet ser vi främst att kommunens skolor kommer vara de som nyttjar
anläggningen regelbundet men även ifrån kringliggande kommuner så detta kan bli ett utflyktsmå|,
Barn och ungdomar
Utanför skol och föreningsverksamheten ser vi att anläggningen kommer att få fler unga i rörelse
under vinterhalvåret, under lov och ledighet kommer yngre vilja åka skidor. Sverige har många stora
skidstjärnor som ständigt figurerar i W och media och dessa förebilder inspirerar och skapar
nyfikenhet.
Motionärer
Målgruppen motionärer som motionerar regelbundet för sitt vålmående eller vasaloppet är den
målgrupp vi ser kommer bidra till intäkter i Melleruds näringsliv samt till anläggningen. Denna kategori
vanligtvis ifrån åldrarna 30 år och uppåt söker ståndigt nya anlåggningar för att få variation i träning
och snötimmar. Denna målgrupp skapar kundunderlag fcir hotellverksamhet, lunchrestauranger,
sportbutiker, drivmedel och allmän tillströmning till kommunen.
Seniorer

T
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För seniorer är möjligheterna till motion och utomhusaktiviteter begränsad under vintersäsongen.
Skidåkning har ingen undre eller övre åldersgräns och att komma ut på skidor och röra sig kan vara
mycket värdefullt för både den fysiska och psykiska hälsan.
Parasport
Föreningen har tidigare skapat förutsättningar för utövande av vinter-parasport. Bristen på snö har
dock omöjliggjort utövandet. i foreningen finns så kallade sitski's. För de som har rörelsenedsättning,
synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning i benen kan man använda
en sitski för att utnyttja anläggningen, För exempelvis våra korttidsboenden kan detta vara ett
fantastiskt ufflyktsmå1.
Antal besökare / Upptagningsområde:
Den initiala besöksmängden kan vi bedöma till upp emot 10 000 besökare per säsong.
Upptagningsområdet är mycket stort som för alla skidanläggningar. Skidintresserade reser långt och
regelbundet för att komma på snö och varierande skidspår.
Vi ser även att närliggande idrottsföreningar och skolor ska kunna utnyttja anläggningen regelbundet.

Kommer ni att utveckla er föreningsverksamhet något i samband med detta?
Föreningsverksamheten har idag ingen organiserad skidverksamhet, Anläggningen kommer att ge
föreningen möjlighet att regelbundet bedriva barn och ungdomsverksamhet på skidor.
Som våra referensanläggningar iTrollhättan och Ämål skapar en sådan anläggning intresse ibland
föräldrar och intresserade att stötta och driva tränings och tävlingsaktiviteter för barn och ungdomar
Här har vi chansen att tillsammans med närliggande föreningar arrangera träningar och tävlingar.
Även de idag aktiva barn och ungdomarna i föreningen som ägnar sig åt andra idrotter som
exempelvis cykling kommer dra nytta av skidåkningen som komplementträning under vintern.
Med ett bredare utbud i föreningen kommer vi att växa.

Kan ni mer i detalj beskriva hur ni bemannar driften för att sköta snöläggning/underhåll
så att det håller över tid?
Vi kan konstatera att med fina ideella insatser så har vi hittills alltid preparerade spår lagda direkt
efter snöfall. Med snö/väderförutsättningar som innebär att skidåkningen vanligen endast varar några
dagar efter ett eventuellt snöfall så har detta hittills varit en mycket otacksam uppgift som dessutom
behövts repeteras flera gånger per år,
Med en kontrollerad snöproduktion samt spårpreparering med pistmaskin i en varm hytt i stället för
snöskoter och spårsläde blir arbetsinsatsen betydligt mycket mera motiverande, arbetsinsatsen för
spårunderhåll per säsong blir dessutom mindre i tid samt trevligare. Detta i kombination med att
anläggningen kommer att attrahera fler ideella insatser gör oss bekväma med att vi över tid säkrar
underhållet av anläggningen ideellt på ett naturligt vis.

Hur kommer denna satsning att påverka övriga ekonomin i föreningen med tanke på
tidigare skrivelse om att ni har svårt att klara befintlig drift?
Vi har ansökt om ett driftbidrag ifrån Melleruds kommun som täcker kostnader kopplade till
snöanläggningen. Det innebär att anläggningen inte kommer atl belasta föreningens kassa ytterligare.
Med ökat antal klubbmedlemmar, sponsorer samt frivilligt 'Swish-bidrag" annonserat vid skidspåret
ser vi tvärt om att klubbens totala ekonomi kommer att förbättras tack vare anläggningen.
Trollhättans anläggning fick in ca B0 000:- i frivilliga swish-bidrag. Trollhättan har visserligen ett bättre
underlag sett till upptagningsområde men vi har flera fördelar hos oss som vi tror kommer locka
många utövare. Vår anläggning erbjuder betydligt mer varierad skidåkning för en mycket bredare
kategori utövare. Anläggningen ligger betydligt mera naturskönt vilket i kombination med närliggande
hotellverksamhet gör att detta kan bli en attraktiv weekend-utflykt.
Hur långt har ni kommit i tillståndsprocessen ang. strandskydd och vattenverksamhet?
Anmälan för vattenverksamhet är inlämnad till Länsstyrelsen.
Ansökan om tillstånd/dispens för strandskydd är likaså inlämnad och vi väntar nu på återkoppling i

dessa ärenden.

övrigt

Vi är i övrigt inte blyga i vår tro på vad en föreslagen anläggning kan komma att betyda för
kommunen. Därför kommer vi arbeta hårt med att få näringslivet i Mellerud att vara med och
utveckla/investera i anläggningen. Om näringslivet vill behålla arbetskraft, kompetens och jobba
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långsiktigt i kommunen krävs sådana satsningar som motiverar folk att inte bara stanna utan även att
utifrån etablera sig i kommunen.
Vi ser att redan etablerade verksamheter kommer dra att gynnas av anläggningen så som Hotell,
Lunchrestauranger/ Sportbutiker, Drivmedelsbutiker och vi ser att inte bara kan befintliga
verksamheter utökas utan även nya etableras.

Mvh Karl-Magnus BerglundKMT
l(M Teknikkonsult
KM Teknikkonsult
Erikstad Bön Ängen 2

46492 Mellerud
Tel +45768021L15
Ema il: karl-maenus@kmteknikkonsult.se

Från: Magnus Olsson <mägnus.olsson@mellerud.se>

Skickat: den 21 februari 202209:25
Till: karl-magnus@ kmteknikkonsult.se; okstusan@ gmail.com

Kopia: Patrik Storm <patrik.storm@mellerud.se>; Elisabeth Carlstein
<elisabeth.carlstein@mellerud.se>; Filip Björndahl<filip.biorndahl@mellerud.se>; Anna Granlund
<anna.pranlund @mellerud.se>
Ämne: Sv: Frågor, projekt Snöslingan

Hej!
Det blir bra!

Med vänlig hälsning
Magnus Olsson

Förvaltningschef
Sa m hä I lsbyggnadsförva ltni ngen

Melleruds kommun
o530-18L72
www ler

MELLERUDS
KOMMUN

Från: karl-magnus@ kmteknikkonsult.se <karl-magnus@ kmteknikkonsult.se>
Skickat: den 21 februari 2022O8:29
Till: Magnus Olsson <magnus.olsson@mellerud.se>; okstugan@gmail.com <okstugan@gmail.com>
Kopia: Patrik Storm <patrik.storm@mellerud.se>; Elisabeth Carlstein
<elisabeth.carlstein@mellerud.se>; Filip Björndahl<filip.biorndahl@mellerud.se>; Anna Granlund
<anna.granl und @ mellerud.se>
Ämne: Sv: Frågor, projekt Snöslingan

Hej Magnus!

Tack för din återkoppling och härligt att bollen rullarl
Jag återkommer med ett utförligt mail så snart som möjligt,
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Mvh Karl-Magnus Berglund

KMT
l(M Teknikkoneult
KM Teknikkonsult
Erikstad Bön Ängen 2

46492 Mellerud
Tel +46768021LI5
Email: karl-maenus@kmteknikkonsult.se

Från: Magnus Olsson <magnus.olsson@mellerud.se>

Skickat: den 18 februari 202209:44
Till: karl-magnus@kmteknikkonsult.se; okstugan@gmail.com
Kopia: Patrik Storm <patrik.storm@mellerud.se>; Elisabeth Carlstein
<elisabeth.carlstein@mellerud.se>; Filip Björndahl <filip.biorndahl@mellerud.se>; Anna Granlund
<anna.Rranl und@mellerud.se>
Ämne: Frågor, projekt Snöslingan

Hej!
Melleruds kommun har haft ett första möte för att handlägga er ansökan om stöttning i ert projekt
Snöslingan. Vi har några olika frågor som vi behöver svar på för att kunna ta ärendet vidare till
politiken.

. Ni har gjort en redovisning på vilka grupper som kommer att ha nytta av en sådan här
satsning. Kan ni redovisa mer i detalj hur det förväntas att nyttjas? Antal,
upptagningsområde, organiserade grupper mm.

. Kommer ni att utveckla er föreningsverksamhet något i samband med detta?

. Kan ni mer i detalj beskriva hur ni bemannar driften för att sköta snöläggning/underhåll så att
det håller över tid?

. Hur kommer denna satsning att påverka övriga ekonomin i föreningen med tanke på tidigare
skrivelse om att ni har svåft att klara befintlig drift?

r Hur långt har ni kommit i tillståndsprocessen ang. strandskydd och vattenverksamhet?
Det är bra ifall ni kan svara utFörligt så att vi får en så klar bild som möjligt hur anläggningen kommer
drivas över tid.

Med vänlig hälsning
Magnus Olsson

Förvaltningschef
Sa m hä I lsbyggnadsförva ltn i n ge n

Melleruds kommun
os30-1.8172
WWW .se

1
MELLERUDS
KOnIMUN
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Från:

Skickat:
Tilt:
Kopia:
Ämne:

Bodil Rönnewald <b_ronnewald @hotmail.com>
den 20 maj 2O22 16:O1.

Magnus Olsson

l<arl-magnus@kmteknikkonsult.se; Patrik Storm; Dalia Al-Mansour; okk

5v: Kompletterande frågor, Snöslingan

Hejl Här kommer svar på kompletterande frågor som efterfrågats
Mvh Hälsning Bodil och OK Kroppfjäll.

1.

Vi har valt att investera i en lösning som skall vara resursbesparande och kunna driftsättas på ett
minimum av två personer. I stället för mobila snölansar som används i Trollhättan samt Ämål har vi

valt en lösning med fasta lansar som placeras ut på sina fundament inför varje säsong. Detta innebär

minimal ställtid inför varje start av snöproduktionen. Vi slipper exempelvis slanghantering som

annars innebär många resurskrävande moment med framtagning, flytt och torkning.
Gällande ideella resurser harvi idag en basstyrka på 4 personer. När systemet är installerat kommer
vijobba med en rekrytering för att bygga ett team på 8 till 10 personer.

Det är viktigt att ambitionsnivån målsätts på både kort och lång sikt. lnitialt ser vi att spårpreparering
bör ske inför varje helg samt punktinsatser efter väderpåverkan som exempelvis snöfall eller blåst

som orsakat nedskräpning i spåret.
På längre sikt itakt med att gruppen växer avser vi att preparera spåren oftare för att hålla jämnare

kvalitet och attrahera fler regelbundna besökare ifrån andra ortersamt utifrån skolornas planering

med aktiviteter i spåren.

Det samma gäller för snöproduktionen. lnitialt är en rimlig ambitionsnivå att kunna öppna anläggning
tilljullovet men på längre sikt vill vi rekrytera nog med resurser för att kunna öppna endast dagar
efter att vädret tillåtit rätt mängd snöproduktion."

2

Den barnträning som bedrivs för närvarande är mountainbikecyklingför barn över sex år. Ett par

tillfällen har erbjudits hittills sedan uppstart ivår. lfjol erbjöds 4-5 prova-på-tillfällen vilket då

lockade 5-7 barn per gång. Planen är att fortsätta arbeta för att locka fler barn till årets

cykelträningar och att dessa skall växa till en stabil grupp.
Gällande origenteringsträning för barn hade föreningen förra året åtta barn under tre dagar på

sommarlovet i den så kallade SOl-skolan. Fyra av barnen var under hösten med på

orienteringstävlingar i Dalsland och några träningskvällar i Rostock och under våren har en av förra
årets deltagare varit ute på ett par tävlingar. Ytterligare intresserade finns och det planeras

barnträning/kurs under sommaren.
Under våren har föreningens löpträningar och stationsträningar återupptagits efter pandemin,

träningar som varit stabila inslag åren innan pandemin. Dessa träningar är också öppna för ungdomar
att deltaga i.
Med en snöanläggning är förhoppningen att det intresse som visats under de dagar som snö funnits
skall kunna tillvaratas, att det skall generera nya medlemmar samt att skidträning för barn på sikt

skall kunna erbjudas i föreningen.

3

lsamarbete med Kroppefjälls lF och Hembygdsföreningen har en person anställts under ett år. Därav

har föreningen nu en dag i veckan en vaktmästare på plats för föreningens drift.
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Skickades från E-post för Windows

Från: Maenus Olsson

Skickat: den 12 maj2O22L2:O9
Till: b ronnewald@hotmail.com
Kopia: karl-magnus@kmteknikkonsult.se;
Ämne: Kompletterande frågor, Snöslingan

Patrik Sto Dalia Al-Mansour

Hej!
Vi skulle vilja ha kompletterande svar på följande frågor:

1. Kommunen har vissa tvekamheter till att beskriven organisation för att drifta anläggningen
har tillräcklig kapacitet. Detta utifrån att vi jämfört med Trollhättan. Vi behöver ett
förtydligande kring detta. Involvera gärna leverantör.

Z. Kommunen har krav på att föreningen bedriver ungdomsverksamhet för aft kunna få
föreningsbidrag. Beskriv hur ni har bedrivit detta senaste åren och hur ni planerar framöver
Detta gäller all verksamhet i föreningen.

3. Tidigare har ni begärt extra stöd för att lösa befintlig drift i föreningen. På vårt möte
informerade ni om aft ni hittat egna lösningar på detta. Beskriv hur ni löst det.

Vi behöver dessa svar under nästa vecka. Målet är att lyfta ärendet den 2415 som informationspunkt
och sedan för beslut 26.

Med vänlig hälsning
Magnus Olsson

Förvaltningschef
Sa mhäl lsbyggnadsförvaltningen
Melleruds kommun
a530-18L72
www.mellerud.se

t[r MELLERuDs
lfll KoMMUN
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O K Kroppefjä ll 20211127

MELLERUDS KOMM UN
Kom m un styre lsekofltoret

20?.1 -11- tL

Ansökan om investering och driftbidrag från Kommunstyrelsen i

Melleruds kommun.

övergripande

OK Kroppefjäll avser via projektet "snöslinga" anlägga en konstsnöanläggning på elljusspåret vid

OK Stugan / Kroppefjäll i Melleruds kommun.

Konstsnöanläggningen möjliggör ett skidspår på 1900 m med delvis tur och returslinga.

Anläggningen kan producera snö i relativt varmt väder och är optimerad för enkel drift, underhåll

samt resurssparande avseende insatser i tid.

Syfte

Anläggningen avser att skapa en plattform för kommunen där vi under den mörka vinterperioden kan

aktivera människor i alla åldersgrupper och bidra till folkhälsa både fysiskt och mentalt:

- Skapa förutsättningar för vinteraktiviteter i kommunen

- Vara tillgänglig för alla

- Främja och uppmuntra till allmän folkhälsa

- En samlingplats för familjeaktiviteter

- Gynna lokalt näringsliv

- öka kommunens attraktivitet

Dlarlenr

lDiarieolanbeteokn.

äilOK Kropp
F.rttfi.dlft
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O K Kroppefj äll 2OZ]-LI2L

Budget

lnvesteringar

Konstsnösystem:
Pumphus:
Elinstallation, garage:

Oförutsedda kostnader:

Pistmaskin:
Garage, pistmaskin:

2 557 500 r
10 000:-
199 90O:-

200 00Or

1000@0:-
896 892r

Total summa: 4 864 292:- inklusive moms

Driftkostnad per år

EL-förbrukning & abbonemang

Pistmaskin (Service)

Pistmaskin (Drivmedel) 8O0L

Övriga kostnader

Total summa: 93 500:-

25 0@:-

23 500:-

20 000:-

25 0(F:-

lrOK Kroppefiä
nÅ'Idäb
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OK Kroppefj äil 2A2L1121,

Bansträckning

Konstsnöslingan skall förläggas på ordinarie elljusspår vid OK Stugan med en totalt spårlängd på 1900

m.

Tidsplan

Snöproduktionsanläggningen skall vara installerad och i drift till säsongen 2022 - 2A23.

Pistmaskin med garage kan komma att skjutas fram till framtida säsonger, tills dess avser de

budgeterade driftkostnaderna för pistmaskinen användas till snöläggning med hjälp av inhyrda

tjänster.

önskemål ifrån Melleruds kommun:

1! Anläggningsbidrag

Föreningen OK Kroppefjäll ansöker härmed om ett anläggningsbidrag om 1 flXl fi!0r SEK.

2l Driftbidrag

Föreningen OK Kroppefjäll ansöker härmed om ett årligt driftbidrag om 93 500r SEK.

OK Kroppefjäll kommer att ansöka om ytterligare bidrag från olika organisatörer och lokala företag.

OK Kro äil
ndilltt
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OK Kro ppefj äll 202LI721

övrig information

Bilaga 1.

Vi hänvisar till bifogad projektpresentation där anläggning och genomförande är beskriven i detalj

tillsammans med tidplanen.

Med vänliga hälsningar

OK Kroppefjäll

tÅ

Namnförtydligande:

CI

hocl, / få unturd-( d

Kontakt

Projektledare

Karl-Magnus Berglund

Tel:075-802 11 15

Epost: h?rl-fnasnus@kmteknikltqn$tt.se

OK Kroppefiäll

Epost: okstugan@*mall.com

OK Kro älr
,-i{,liiidi{i
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-01

Änenoe ro

Aktuell information från Västtrafik

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ansvarig för kollektivtrafikfrågor lämnar en aktuell information från Västtrafik m.m.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nsty re lseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-0r

Äneruoe rr

Aktuel la a rbetsmi ljöfrågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar
aktuella arbetsmiljöfrågor.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen 2022-06-Ot

ARENDE 12 Dnr KS 20221228

Prog nos t | 2022 för kom m u nstyrelsens verksa m het
( kom m u nstyrelseförva ltn i ngen och sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 5,4 mnkr,

2. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr

3. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.

4. finansiering sker genom minskad likviditet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsforvaltningen har utarbetat en prognos för
helåret. i rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Total prognostiseras ett överskott med +3,3 mnkr, vilket till största del avser
fötfogandeanslaget.

För kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mnkr, varav
förfogandeanslaget + 5,5 mnkr. I samband med tilläggsbudgeten, 2022-2-28, hojdes
förfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som
inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr for de
skattefinansierade verksamheterna. Kostnader för el, livsmedel och drivmedel beräknas
överstiger budget med -4,1mnkr. I samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ingår
tomtförsäljning med +1,3 mnkr.

För affärsverksamheten redovisas ett underskott på totalt -2,5 mnkr, orsakat av ökade el,
bränsle och drivmedelspriser, För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över
tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller
fordran till respektive taxekollektiv. Underskottet för VA-verksamheten balanseras delvis
mot tidigare års skuld till VA-kollektivet. För Fjärrvärmeverksamheten föreslås en höjning av
taxan från 1 augusti.

Investeringarna beräknas uppgå till 139 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten
beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -5,2 mnkr. Av budgetavvikelsen bedöms
ca 3,7 mnkr behöva flyttas över till 2023 av avser tidsförskjutnngar för byggnationer.
För affärsverksamheten prognostiseras investeringsutgifterna bli +I7,4 mnkr lägre än budget.
Av budgetavvikelsen bedöms cirka 14 mnkr behöva flyttas över till 2023 och avser
tidsförskjutningar.

Inom den skattefinansierade verksamheten beräknas projekten för reinvestering asfalt och
gatubelysning överstiga budget med 5,1 mnkr. Detta är en kombination av inflation och att det
utförs fler VA-projekt. Förvaltningen begär tilläggsanslag för detta.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-O1

Utgifter till följd av Frykens brand ska bokföras som investering. Viss ersättning erhålls från
forsäkringsbolaget men bokförs som intäkt i driftredovisningen (i enlighet med lagstiftning).
Denna investering var inte känd vid budgettillfället och förvaltningen begär tilläggsanslag för
med 1,7 mnkr.

Förvaltningen avser att återkomma med begäran om tilläggsanslag för prisökningar i samband
med delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

r Prognos U2022 för kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen, samhällbyggnads-
förvaltningen.

o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse.

BILAGA

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 juni 2O22.
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Kommunstyrelsen

Prog nos I | 2022 för ko m m u nstyrelsens verksa m het
(kom m u nstyrelseförva ltn i n gen och sa m hä I lsbyg g nadsförva |tn in gen )

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner rapporten.

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 5,4 mnkr,

2. Bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr

3. Bevilja tilläggsanslag for investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.

4. Finansiering sker genom minskad likviditet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförualtningen har utarbetat en prognos för
helåret. I rappoften presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Total prognostiseras ett överskott med +3,3 mnkr, vilket till största del avser
förfogandeanslaget.

För kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mnkr, varav
forfogandeanslaget + 5,5 mnkr. I samband med tilläggsbudgeten, 2022-2-28, höjdes
föfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som

inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr för de
skattefinansierade verksamheterna. Kostnader for el, livsmedel och drivmedel beräknas
överstiger budget med -4,1 mnkr. I samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ingår
tomtförsäljning med +1,3 mnkr.

För affärsverksamheten redovisas ett underskott på totalt -2,5 mnkr, orsakat av ökade el,

bränsle och drivmedelspriser. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över
tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller
fordran till respektive taxekollektiv. Underskottet för VA-verksamheten balanseras delvis
mot tidigare års skuld till VA-kollektivet. För Fjärrvärmeverksamheten föreslås en höjning av
taxan från 1 augusti.

Investeringarna beräknas uppgå till 139 mnkr, För den skattefinansierade verksamheten
beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -5,2 mnkr. Av budgetavvikelsen bedöms
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Telefon
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Ekonom kommu nstyrelseförva ltningen
Ekonom sam hä llsbyggnadsförvaltn ingen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-29 KS 20221228

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Sida

2 (2)

ca 3,7 mnkr behöva flyttas över till 2023 av avser tidsförskjutnngar för byggnationer

För affärsverksamheten prognostiseras investeringsutgifterna bli +t7,4 mnkr lägre än budget,
Av budgetavvikelsen bedöms cirka 14 mnkr behöva flyttas över till 2023 och avser
tidsförskjutningar.

Inom den skattefinansierade verksamheten beräknas projekten för reinvestering asfalt och
gatubelysning överstiga budget med 5,1 mnkr. Detta är en kombination av inflation och att det
utförs fler VA-projekt. Förvaltningen begär tilläggsanslag för detta.

Utgifter till följd av Frykens brand ska bokföras som investering. Viss ersättning erhålls från
försäkringsbolaget men bokförs som intäkt i driftredovisningen (i enlighet med lagstiftning),
Denna investering var inte känd vid budgettillfället och förvaltningen begär tilläggsanslag för
med 1,7 mnkr.

Förvaltningen avser att återkomma med begäran om tilläggsanslag för prisökningar i samband
med delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

. Prognos U2022 för kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen, samhällbyggnads-
forvaltningen,
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Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-Ot

Äneruoe tg Dnr KS 20221227

Prognos tl2022 för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, godkänna Prognos 112022

2. godkänna nämndernas prognoser 712022

3. tillfora kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende "skolmiljarden" med

1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos för helåret utifrån nämndernas rappoter

Ärets resultat beräknas till 33,2 mkr, vilket är 16,1 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar
4,8 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är åter ett år med starkt resultat trots hög

inflation och beror delvis på att skatteintäkterna fortsatts utvecklats starkt. Prognostiserat
resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget pä +5,4 mkr, motsvarande en awikelse på

0,8 o/o nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen awikelse mot budget,
socialnämnden beräknar ett överskott pä +2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -

0,4 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en awikelse med + 3,3 mnkr, vilket till största del

avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. För skatteintäkter och utjämningsbidrag
beräknas en budgetawikelse på +6,0 mkr. Övriga större budgetawikelser är ersättning för
sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor. I prognosen är inräknat att kommunens
kostnader for 'flyktingverksamhet" till följd av händelserna i Ukraina ersätts av staten. Enligt
besked från SKR erhåller kommunen dygnsersättning även om platser inte varit belagda. Detta
är inte inräknat i prognosen och kan medföra att resultatet förbättras ytterligare.

Ärets nettoinvesteringar beräknas till 142,0 tkr, vilket är 13 mkr lägre än budget. För den

skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -4,4

mkr. Av detta bedöms ca 18 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del

affärsverksamheten. Ärets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och

avskrivningar, minskad likviditet och nyupplåning.

Alla tre finansiella mål uppnås. Uppföljning av kommunfullmäktigs verksamhetsmål görs till
delårsbokslutet.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka forutsättningen för alla barn

och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla

kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får
kommunen fritt disponera hur pengarna ska använda för att trygga barnets rätt till utbildning.
Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och

ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och bildningsnämnden tillförs därfor ett
tilläggsanslag med 1 182 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella

statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.
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Beslutsunderlag

. Prognos 112022

. Nämndernas rapporter Prognos L12022

. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGOR

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 juni 2O22.
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Kommunfullmäktige

Prognos ll2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1, godkänna Prognos L12022

2. godkänna nämndernas prognoser L12022

3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende "skolmiljarden" med

1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter.

Ärets resultat beräknas till 33,2 mkr, vilket är 16,1 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar

4,8 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är åter ett år med starkt resultat trots hög

inflation och beror delvis på att skatteintäkterna fortsatts utvecklats starkt. Prognostiserat

resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +5,4 mkr, motsvarande en awikelse
på 0,8 o/o nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen awikelse mot budget,

socialnämnden beräknar ett överskott på +2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -

0,4 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en awikelse med + 3,3 mnkr, vilket till största del

avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. För skatteintäkter och utjämningsbidrag

beräknas en budgetawikelse på +6,0 mkr. övriga större budgetawikelser är ersättning för
sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor. I prognosen är inräknat att kommunens

kostnader för Tlyktingverksamhet" till följd av händelserna i Ukraina ersätts av staten. Enligt

besked från SKR erhåller kommunen dygnsersättning även om platser inte varit belagda.

Detta är inte inräknat i prognosen och kan medföra att resultatet förbättras ytterligare.

Ärets nettoinvesteringar beräknas till 142,0 tkr, vilket är 13 mkr lägre än budget. För den

skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -4,4

mkr. Av detta bedöms ca 18 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del

affärsverksamheten. Ärets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och

avskrivningar, minskad likviditet och nyupplåning.

AIla tre finansiella mål uppnås. Uppföljning av kommunfullmäktigs verksamhetsmål görs till
delårsbokslutet.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn

och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla

kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får
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Kultur- och utbildningsnämnden
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kommunen fritL disponera hur pengarna ska använda for att trygga barnets rätt till utbildning.
Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och

ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och bildningsnämnden tillförs däför ett
tilläggsanslag med 1 182 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella

statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.

Beslutsunderlag
o Prognos 112022
. Nämndernas rappofter Prognos 112022
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-O6-Ot

ARENDE 14 Dnr KS 20221t06

Budget 2023 för Melleruds kommun/ verksamhetsplan 2024-2025

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 till22:60 kronor per skattekrona

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

4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter uppgå
till446 mnkr

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för fdrfogandeanslaget

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, 15,5 mnkr

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2023 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans
med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens
styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2022-03-08 $ 74, om budgetdirektiv till kommunchefens
ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2023 plan 2024-2025
utifrån ett resultatmål på 3 oZo.

I början av april överlämnade kommunchefens ledningsgrupp muntligt ett tjänstepersonförslag
till budget inom ramen för KSAU:s direktiv samtidigt redovisades åtgärder/omdisponeringar
utifrån ett resultatmål på 3 o/o,2,5 o/o respektive2o/o. KSAU beslutade på mötet om ett
resultatmål p3 2,5 o/o och det var första hand inriktat på året 2023. Ett budgetförslag
sammanställdes utifrån detta benämnt: Majoritetens förslag. Samtliga nämnder skulle ta upp
detta budgetförslag med eventuella ändringsförslag på ett protokollfort möte samt besluta om
åtgärder enligt KSAU:s beslut och redovisa dem senast 2515.
Därefter har majoriteten tagit fram ett nytt budgetforslag där resultatet uppgår till2 o/o av
skatteintäkter och utjämningsbidrag, I detta forslag reserveras medel på förfogandeanslaget
som i första hand är avsett för kultur- och utbildningsnämnden.

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden,22:60 kronor, per
skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 50 personer per år.
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 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 frän 2022 till 2023. Det beror framförallt på okade
pensionskostnader, ökad inflation, högre räntor, högre löneökningar och minskat bidrag i LSS-
utjämningen. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningar och nytt
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FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-Or

pensionsavtal. Därtill kommer, enligt SCB-prognos, en foftsatt minskning av antalet invånare
vilket medför att skatteintäkterna minskar.

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 14 mnkr, vilket motsvarar 2,0 o/o av skatteintäkter och

utjämningsbidrag. Resultatet minskar till 7 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade
resultatet 0 mnkr. En av orsakerna till detta är att två generella statsbidrag på ca 7 mkr upphör
till 2025. ("Bidrag för kommuner med högt flyktingmottagande" och "Bidrag för kommuner med
utmaningar"). För 2025ingär en generell neddragning på 4 mnkr, som inte ärfördelad till
nämnderna, för att uppnå balanskravet. De ökade pensionskostnaderna, till följd av nytt
pensionsavtal och hög inflation, är en starkt bidragande orsak till att resultatnivån minskar.
Pensionskostnaderna inför 2023 är osäkra och kan bli högre än beräknat, vilket innebär lägre

resultat. Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller kommunen inte erhåller ökade
bidrag måste effektiviseringar och anpassningar ske i verksamheten till 2025.

Alla tre finansiella mål uppfylls år2023 men för 2024 och 2025 uppnås inte målet om att
resultatet ska minst uppgå till2o/o av intäkter från skatter och statsbidrag,

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 155 mnkr.

Beslutsunderlag
. Förslag till budget för 2023 och plan 2024-2025
. Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-18,5 116.
. Socialnämndens beslut 2022-05-23, 5 80.
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-25, 5 50.
. Byggnadsnämnders beslut 2022-05-25,9 68.
. Budgetyrkande från (SD)
. Budgetyrkande från (S)
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7iuni 2O22.
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Kommunfullmäktige

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar 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 70 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 lönerevision
Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.

7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om

kompensation för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2023 har kommunens nämnders presidier samt paftigrupper
tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med
kommunens styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2022-03-08 $ 74, om budgetdirektiv till
kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2023
plan 2024-2025 utifrån ett resultatmål på 3 o/o.

I början av april överlämnade kommunchefens ledningsgrupp muntligt ett
tjänstepersonförslag till budget inom ramen för KSAU:s direktiv samtidigt redovisades
åtgärder/omdisponeringar utifrån ett resultatmål på 3 o/o,2,5 %o respektive 2 o/o. KSAU

beslutade på mötet om ett resultatmål pä 2,5 o/o och det var första hand inriktat på året
2023. Ett budgetförslag sammanställdes utifrån detta benämnt: Majoritetens förslag.
Samtliga nämnder skulle ta upp detta budgetförslag med eventuella ändringsförslag på ett
protokollfört möte samt besluta om åtgärder enligt KSAU:s beslut och redovisa dem senast
2sls.
Därefter har majoriteten tagit fram ett nytt budgetförslag där resultatet uppgår till 2 o/o av
skatteintäkter och utjämningsbidrag. I detta förslag reserveras medel på förfogandeanslaget
som i första hand är avsett för kultur- och utbildningsnämnden.

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden, 22:60 kronor, per
skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 50 personer per år.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se109
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Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräkning för övriga kostnader med

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

Resultatet minskar kraftig frän2022 till 2023, Det beror framförallt på okade
pensionskostnader, ökad inflation, högre räntor, högre löneökningar och minskat bidrag i

LSS-utjämningen. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningar och
nytt pensionsavtal. Därtill kommer, enligt SCB-prognos, en fortsatt minskning av antalet
invånare vilket medför att skatteintäkterna minskar.

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 14 mnkr, vilket motsvarar 2,0 0/o av skatteintäkter
och utjämningsbidrag. Resultatet minskar till 7 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade
resultatet 0 mnkr, En av orsakerna till detta är att två generella statsbidrag på ca 7 mkr
upphör till 2025. ("Bidrag för kommuner med högt flyktingmottagande" och "Bidrag för
kommuner med utmaningar"). För 2025 ingår en generell neddragning på 4 mnkr, som inte
är fördelad till nämnderna, för att uppnå balanskravet. De ökade pensionskostnaderna, till
följd av nytt pensionsavtal och hög inflation, är en starkt bidragande orsak till att
resultatnivån minskar. Pensionskostnaderna inför 2023 är osäkra och kan bli högre än
beräknat, vilket innebär lägre resultat. Om kommunens förutsättningar inte forbättras eller
kommunen inte erhåller ökade bidrag måste effektiviseringar och anpassningar ske i

verksamheten till 2025.

Alla tre finansiella mål uppfylls år 2023 men för 2024 och 2025 uppnås inte målet om att
resultatet ska minst uppgå trll 2 o/o av intäkter från skatter och statsbidrag.

Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till
affärsverksamheten. Totalt under perioden 2023-2027 budgeteras investeringarna till 361
mnkr, varav 186 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten.

Den höga investeringsnivån under perioden innebär att låneskulden ökar med 155 mnkr.

Beslutsunderlag

Förslag till budget för 2023 och plan 2024-2025
Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-18, 5 116

Socialnämndens beslut 2022-05-23, 5 B0

Byggnadsnämnders beslut 2022-05-25, 9 68.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-22, 5 50
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Socialdemokraterna i Mellerud Till KS och KF i Melleruds kommun

Socia ldem okraterna i M el lerud, reservation bud get 2023, besl ut
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i juni 2O22

Bakgrund och reflektioner

I samband med årsbokslut 2019,2020 och framför allt2021. har vi Socialdemokrater reflekterat över

att träffsäkerheten i budgetprognoser och antaganden måste bli bättre. Bakom de överskott som har

kunnat användas till amortering på lån, ökade ambitioner kring investeringar och en ännu högre

soliditet för Melleruds kommun ligger ett antal besparingar på verksamheterna, som vi

Socialdemokrater anser inte är bra för Melleruds utveckling, varken här och nu eller för framtiden.

Vi Socialdemokrater menar att det finns två stora orsaker till att förutsättningarna inte blir korrekta.

Kom m u nfu I I m ö kti g e s besl ut
Det första handlar om ruÄn besluten tas i Kommunfullmäktige och hur själva budgetprocessen läggs i

tiden. Vi Socialdemokrater menar att den nuvarande budgetprocessen fram till färdigt beslut har

tjänat oss väl under perioden när Melleruds kommun led av dåliga ekonomiska förutsättningar. Med

dagens redovisning kan vi konstatera att vår kommun glädjande har nått ett allmänt gott ekonomiskt

läge. Vi hade därför lugnt kunnat vänta med Kommunfullmäktiges beslut till november/december

månad varje år som Kommunallagen medger.

Statsbidrogen
Den andra stora felkällan i den nuvarande mandatperiodens prognoser är statsbidragen. Melleruds

kommun tillhör de kommuner i landet som finansierar en hög andel av våra utgifter via olika former
avstatsbidrag. Både de som ärgenerella och riktadeförsärskilda insatser. Den nuvarande principen

som borgerliga styren hävdat under många är "att vi inte räknar in några statsbidrag i våra prognoser

förrän pengarna finns på kommunens konto", har också tjänat ut. Den gamla försiktighetsprincipen

som tidigare var bra för kommunens bästa, har i en förändrad värld blivit till ett stort bekymmer när

uppdraget att få fram realistiska prognoser ska genomföras. Det är viktigt att framtida statsbidrag

också prognostiseras på samma sätt som andra budgetposter.

Siikra driften
Melleruds årliga statsbidrag har under mandatperioden ökat ifrån 200 miljoner tll275 miljoner

kronor per år. På grund av försiktighetsprincipen har dessa 75 miljoner kronor som den

Socialdemokratiskt ledda regeringen tillfört Melleruds kommun aldrig ingått fullt ut i de budgetbeslut

som har tagits ijuni varje år.

Vi Socialdemokrater anser att delar av dessa årliga anslag hade behövts i driftsbudgeten, för att satsa

på skolan, kulturen, den sociala omsorgen som ett bättre alternativ till att genomföra årliga

sparprogram och därefter redovisa överskott i efterhand.

Volåret 2022
lnför budget2023 och beslut ijunitillkommer dessutom en politisk osäkerhet eftersom valet den 11

september 2022, kan skapa nya förutsättningar både för statsbidragen och vår egen kommuns

beslut.
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Vi Socialdemokrater anser att årets budgetbeslut i juni 2022, som avser Melleruds kommuns budget
2023 ska beslutas som preliminär och att ett särskilt beslut om budget 2023 fattas av

Kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i december 2022.

Socialdemokratisk inriktning budgetförutsättningar 2023

Utifrån majoritetens förslag är den Socialdemokratiska inriktningen att säga NEJ till de besparingar

som föreslås för Kultur- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Vi anser att dessa båda

nämnder som står för kommunens kärnverksamhet i svensk välfärd inte tål ytterligare besparingar.

Redan genomförda besparingar är i vissa delar för långtgående och skadar på sikt Melleruds
kommuns goda rykte. Det är barn, äldre och främst kvinnor i arbete som har fått betala notan för den

nuvarande besparingspolitiken inom välfärden och denna måste brytas för en ny politisk riktning så

snart som det är möjligt.

överskottsmålet
ViSocialdemokrater anser att 2% iöverskottsmål för 2023 är ansvarfullt och väl balanserat i

förhållande till vårt ekonomiska läge och uppdrag för invånarnas räkning. Det innebär enligt
tjänstepersonernas prognos att det räcker med att spara 3,8 miljoner, som ett Socialdemokratiskt
alternativ till de 9,3 miljoner som anges i förslaget.

Befolkningstolen
Vi Socialdemokrater vill föra en politik som tar Mellerud ifrån bilden att vi är en avfolkningsbygd, till
en kommun som lockar fler invånare och på sikt ökar vår befolkning, i långsam men hållbar takt varje

år. lnför 2023 föreslår vi att prognosen för befolkningsförändring sätts till plus/minus noll. Syftet är
att visa en politisk viljeinriktning och att beslut inom kommunen som påverkar befolkningstalen alltid
ska finnas med i alla underlag. Ekonomiskt anges i majoritetens förslag att Melleruds kommuns

befolkning kommer att minska med 50 personer och 3 miljoner i intäkter som en följd. Genom att
ange plus/minus noll i befolkningsprognos ökar kommunens intäkter med 3 miljoner kronor 2023 i

det Socia ldemokratiska budgetalternativet.

Nettokostnodsromor

Även med det Socialdemokratiska förslaget, där föreslagna besparingar stoppas i KUN och SN

föreligger i praktiken ett förslag om lägre nettokostnadsramar för KUN och SN om vijämför 2022 och
2023.

För KUN anges 244,3 miljoner 2023 jämfört med 245,7 miljoner 2022, en minskning med ytterligare

1,4 miljoner utöver förslagna besparingar. För SN är nettokostnadsramen för 2O23 304,8 miljoner
jämfört med 306,8 miljoner 2O22, en minskning med ytterligare 2 miljoner utöver föreslagna

besparingar.

Vi Socialdemokrater kan tänka oss att ställa upp på förslaget, i ett preliminärt beslut i juni 2O22. lnför
ett slutligt beslut om budget 2023vill vi se över konsekvenserna för de båda nämnderna innan vitar
slutligt ställning.

Vi Socialdemokrater är för ekonomisk hushållning och regelbunden översyn av verksamhetens behov

utifrån tex. elevers, och vårdtagares förväntningar. Dessutom är det viktigt att vi regelbundet ser

över de förutsättningar som alla kommunens medarbetare och chefer ska få för att utföra ett bra
jobb. lnnan vifastställer nettokostnadsramar för2023 som ligger lägre än de som gällerför2022,
anser vi Socialdemokrater att det ska finnas ordentliga underlag med konsekvensbeskrivningar som
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visar att de förslag som läggs verkligen är förenligt med fastställda mål och förenligt med Melleruds
kommuns bästa.

Måloch budget

Såvitt vi kan bedöma beskrivs nuvarande mål och budget för själva verksamheten på ett sådant sätt

att det är svårt att se tydliga samband. Att ständigt spara samtidigt som man säger att vi ska ligga i

framkant och ständigt förbättra kvalitdn ivälfärdens alla verksamheter är en omöjlig paradox att leva

upp till inom offentlig skattefinansierad verksamhet för en kommun.

Vi Socialdemokrater anser att Mellerud kan bättrel

Socialdemokraternas reservation och budgetyrkanden 2023, beslut Kommunstyrelsen och

Kommu nfu I lmäktige i iuni 2O22

t. Vi yrkar att kommunfullmäktige på sitt junimöte tar beslut om en preliminär budget för 2023,

med sikte på att det definitiva beslutet tas på kommunfullmäktiges decembermöte 2O22.

2. Vi yrkar att Melleruds kommuns överskottsmälför 2O23 sätts till max2%o.

3. Vi yrkar att Melleruds kommun fastställer befolkningsprognosen för 2023 till plus/minus noll

invånare.

4. Vi yrkar avslag på de besparingsförslag (som benämns åtgärder/omdisponeringar) som finns

för KUN 1,3 mkr och SN 6,2 mkr, med hjälp av alternativ finansiering som framgår av övriga

punkter.

5. Vi yrkar att inför definitivt beslut i kommunfullmäktige december 2022, sä ska ambitionen

vara att KUN och SN får samma nettokostnadsram som2O22, alternativt noga

konsekvensbeskrivna besparingar/verksamhetsanpassade behov presenteras innan slutligt
godkännande.

För Socialdemokraterna i Mellerud

Michael Melby, gruppledare
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Kommunstyrelsen

Ärende 1

Budget för KSF 2023

I vårt budgetförslag för KSF 2023 tar vi merparten av
ko mmunstyrelseförvaltningens förfogand eanslag i anspråk.

Vi Sverigedemokrater har under flera år pekat ut skolan som
prioriterad, vi menar att skolan är central för att bygga Mellerud
starkt och attraktivt. Vi vill tillföra 1000 000 titl KUN från KSF

förfogandeanslag för att moWerka de negativa ekonomiska
konsekvenser majoritetens budget har på skolan och dess
grunduppdrag, undervisning.

Att knappt hälften av våra kommuninvånare upplever sig trygga duger
inte. Vi menar att det finns behov av att arbeta mer strategiskt och
lokalt med den frågan. Goda exempel på detta finns ute i landet.
Ett koncept med egen operativ personal är den metod vi valt. Istället
för att hyra in ett distanserat väktarbolag till höga kostnader ska vi ha
vår egen personal som känner till oss, våra verksamheter och behov.

Finansiering för implementering av detta under 2023 sker ur KSF

förfogandeanslag med 1 000 000 kr. Samt uppsägning av existerande
väktaravtal.
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Personalvård

Redan förra mandatperioden lade Sverigedemokraterna en motion
för att bättre tillgodose behoven av arbetskläder/skor för de av våra
anställda på KUN och SN som vistas utomhus mycket. I årets budget
tar vi höid för detta och anslår 300 000 kr för ändamålet. Finansiering
sker ur KSF förfogandeanslag.

Investeringsobiekt "Kretsloppspark Hunnebyn" minskas med

5 000 000 kr, Det behövs investeringar, men fem milioner räcker för
att Hunnebyn ska leva vidare. Vi omfördelar 2,8 milioner kronor från
satsningen på Hunnebyn för att istället satsa på att minska
asfalteringsskulden i vår kommun. Idag ligger 3,2 milioner i budget,
det menar vi är för lite och vill öka denna till 6 000 000 kr.
Investeringsbudget och därmed lånebehovet minskas med resterande
summa, 2 2OO 000 kr.

För att tillgodose ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att:

1. Kommunstyrelseförvaltningens budget 2023 sätts till
65 155 000 kr

2. 1000 000 kr avsätts till implementering av trygghetssatsning enl
ovan beskrivet.

3. 300 000 kr avsätts till arbetskläder/skor enl ovan beskrivet.

2. Investeringsbudget 2023 sätts till 93 870 000 kr, varav 2 800 000
kr omfördelas från investeringsobjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" till
investeringsobjekt "Reinvestering asfalt"

För SD-Mellerud

Llselott Hassel
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sa m manträdesdatum
2022-O5-25

sida
25

568
Dnr 2022.135.04I

Budget 2023 för byggnadsnämndens verksamhet

Byggnadsnä m ndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att fastställa budget för 2073 för byggnadsnämndens verksamhet
enligt föreliggande förslag. Vidare äskar byggnadsnämnden ytterligare 100 000 kr extra för
utbildning av nya ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden samt för informationsåtgärder.

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet gav den B februari, $ 47, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för
framtagande av budgetförslag för budget 2023. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges
definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper/ aktuella
finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skatlesats och
befolkningsutveckling. Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till
budget 2023 gällande byggnadsnämnden. Underlaget till budgetförslag för byggnadsnämndens
del redovisas, se bilaga.

Beslutsunderlag
. Budget 2023 - tjänstemannaförslag

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelning
Enhetschef Plan- och byggenheten

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-25

sida
6

S50 Dnr KUN 2022160

Budget 2023 - tjänstemannaförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar:

1, Att sånka resultatmålen för 2023 till 2,0 o/o. Detta som en åtgard baserad på världsläget
som just nu är mycket instabilt.

2. Att med sänkt resultatmål, att skolan i allt väsentligt undantas från besparingar och tillförs
4 200 tkr ytterligare för år 2023 utöver $änstemannaförslaget.

Rseruationer

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ulf Rexefiord reseruerar sig till förmån för eget tilläggsförslag.

Protokol lsa nteckn inga r

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

'Kultur- och utbildningsnämnden föresläs besluta att godkänna förualtningrens informatbn inftir
budget 2023 vid en ramtilldelning på Zq+,2 mn.
Det skulle innebära att vi som oppositionsprti ställs utan möjlighet aX reseruera oss mot
majoritetens budgetförclag inom den beslutade ti.dsrymd (23 maj) som vi har att lämna in ett
eget budgetförclag.
Utifrån majoritetens förclag är den Socialdemokratisl<a inriktningen att säga NEI till de
besparingar som föreslås i majaritetetens budget för Kultur- och Utbildningsnämnden.
Vi Socialdemokrater anser att Kultur & Utbildningsförualtningen sdan många år är
undetfrnansierad.
Majoriteten har va$e år under hela mandatperioden genomföft stora besparingar som haft
mycket negativ påverkan för hrn med särckilda behov från förskola uh genom hela
grundskolan.
Dessutom går utvecklingen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen åt fel håll samttdigt som
elevhälmA viktrga förebyggande insatser för barn och ungas psykiska hälsa och arbetet mot
mobbning och kränkande särbehandling inte fär tillräckliga resurcer denna måste brytas för en
ny ph:tisk riktning så snart som det är möjligt."

Ulf Rexefiord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

'Sverigedemokraterna har under en följd av år pekat ut skolan som prioriterad med hänsyn till
den kostnadsmässrgt relatM slimmade organisation vi har. Vi tror skolan är central, Hde när
det gäiler att bygga uåra unga starka rch för att attrahera nya nmhällsbyggare trll Mellerud.

Den vision för Mellerud som hela kommunfullmäktige ställt sig fukom fastslår ju faktiskt att
Mellerud ska ha " särskild uppmärksamhet på det förebyggande arfutet med fokus på
ungdomar och barnfamilj'er". Dags att visa det nu. Barnen är vår fnmtrQ dä är frägan: vad för
slags framtid får vi om barnen varken kan läsa eller skriva? Läs och skrivkunnigheten är på

N
srgn

in
fi(

UtdragsbestyrkandeJusterandes
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-2s

sida
7

fallrepet rejäll brett i heta samhällel detta är inget vi fura fuhöver jobba med bara i MelleruQ
det gäller hela Sveri,qe. Skolan behdver göra tuå saker som vi inte kommer pruta pä:

1. Ta ett rejält grabbatag i ordning och disciplin. Studbron och lärarnas auktoritet Sl(A stä*as.

2. På bred front ta tag i problemen med läs4 skriva problematiken.

Dessa två menar vi är ridesfrågor för den Suenska skolan. Vi kan inte kosta på oss att uara
reaktiva i detta. Här måste vi agen. W måste mSa på skolan även när tiderna är tuffa. Kanske
i synnerhet dä.

Vi vill dels tillföra medel från KSF frirfqandeanslag md
I 000 000 kronor, dels omfördela I 000 CI00 kronor på nämndens eget område från den
frivilliga verksamheten till förmån för skolan och dus grunduppdrag, underusning. Detta
neutraliserar de negatiua ekonomiska konsekvenser majoritetens budget har på skolan i budget
2023 för KUN samt utgör en mindre ftirctiirkning riktat till grunduppdnget "

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett $änstemannaförslag till budget 2023.

Förvaltningschefen redovisar underlaget till budgetförslag för 2023.

Beslutsunderlag

Budget 2023 - $änsteskrivelse

Budget 2023

Budget 2023 - powerpoint

Lärarlönelyftets anslag minskar

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C), Paula Törnqvist (KD), Ludwig Mossberg (M), Ann-Christin
Larsson (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Att sänka resultatmålen för 2023 till 2,0 o/o. Detta som en åtgara baserad på världsläget
som just nu är mycket instabilt.

2. Att med sänkt resultatmå|, att skolan i allt väsentligt undantas från besparingar och tillförs
4 200 tkr ytterligare för är 7A23 utöver tjänstemannaförslaget.

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul(S): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Att KUN vid dagens nämndsmöte fattar beslut om budget 2023 enligt gällande
budgetprocess.

2. Att KUN fattar beslut om avslag på de besparingsförslag (som benämns
åtgärderlomdisponeringar) som finns för KUN 1,3 mkr. Finansiering sker genom
Kommunstyrelsens medel.

#s
sig UtdragsbestyrkandeJusterandes
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Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum
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sida
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3. KUN får samma nettokostnadsram som 2A22,245,7 mn, dvs. 1.5 mn mer än majoritetens
förslag. Altemativt att en konsekvensbeskrivna besparingar/verksamhetsanpassade behov
presenteras innan slutligt godkännande.

Ulf Rexefiord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt majoritetens förslag med
fö$ande tillägg:

Att 1 000 000 kr omfördelas från frivillig verksamhet till undervisning i för, grund och
gymnasieskolan.

Eeslutsgång I
Ordförande söller det två förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnåmnden
bifaller ordförandes förlag.

Beslutsgång 2

Ordförande fråEar därefter på Uf Rexefjords tilläggsförslag ch finner att kultur- och
utbildningsnåmnden avslår förslaget.

Bdutet skickas till

Kom m u nstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen

Jusprandes

lfs
Utdragsbestyrkandesign
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-23

sida
10

s80 Dnr SN Z0ZZ|728

Budget 2A23

Beslut

Socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta budget och investeringsplan 2A23 för
socia lnåmndens verksam hetsområde en ligt föreligga nde förslag.

Reservationer

Christine Andersson (S) och OIof Sand (S): reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Den Socrbldemokrafiska kommunala gruppen anser att ftireliggande förclag Fcir Socialnåmndens
budget 2023 till kommunfullmäktige inte tar ansuar för ett av kommunens kämupfurag, den
so€ial verksamheten. Förualtningen har under 2A21 och 2022 kunnat prognostisera och nå
överckott genom fuspringar och att ersätta kommunens qna medel md olika former av
statsbrdrag, som egentligen syfrar trll att ftirstiirka kommunens uälftirdsupftrag.
ftir budget 2023 innebär kommunstyrelsens arfutsuBkotts direkiv att kostnadseffektiviserngar
kommcr att fuhöua göras inorn fucialnämnden motsvarande 6,2 ntilli,oner ktonor 2023.
Detta kan inte vi fucnldemokrater acceptera och heller nte ta ansuar för de konsekvenser, helt
utan b*kivnngar, som kan bli följden av ytterligare ett verksamheEår md bespaingar.
Vi uill betona att fuspringar som är knutna till verksaffihetsanpssningar, metodförändringar,
ny teknik mm. dr åtgiirder som vi välkomnar, om de besknvs och kostnadsfuräknas.
Vi vrfl uppmä*samma Socialnämndens ldamöter på att nuvarande budgetförslag innebär en
mtskad nettokostnadsram på ytterltgarc 2 mi{ioner kronor ftir nämnden, utöver den angivna

Totalt innebär förctaget en minsl<ad nettokostnadsram för 2023 fimfört med 2022
på 8 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärende

Även för 2022 grognosticerar förvaltningen ett överskott sett mot budget motsvarande 2,5
miljoner. Kornmunstyrelsens arbetsutskott har gett uppdrag att arbeta mot ett överskottsmål
om 2,5o/a vilket för socialnämndens innebär att kostnadseffeKiviseringar kommer behöva göras
inom socialnåmnden motsvarande 6,2 miljoner 2023. Detta motsvarar 2olo sett mot 2021 års
budget och är således en väsentlig omfattning. Mot bakgrund av de effektiviseringar som
kunnat göras de senaste åren inom nämnden och det aktiva arbete som pågår bedöms detta
dock som möjligt utan att påverka kualiteten inom nämndens område negatM.

Förvaltningen arbetade under hela 2021 aktivt med att se över schemaläggning och bemanning
med fokus på effeKiv användning av resurstid. Detta arbete har gett resultat. Under 2A22 har
detta arbete tagits vidare genom riktlinjer för arbetet har gått till nämnd och alla chefer och
planerare har genomgått utbildning i bemanningsakademi under slutet av 2021.
Personalkostnaderna inom socialnämndens område uppgår till 88o/o av budget 2022 och stora
delar av verksamheten arbetar schemalagt dygnets alla timmar. Att anpassa schema och
bemanning efter de fciränderliga behov de som får insatser har är således en av
socialnämndens allra viktigaste utmaningar. Med rätt bemanning, god planering och minskad
spilltid kan nöjdhet och trivsel öka hos både medarbetare och de vi är till för; utmaningen ligger
i att arbeta aktivt med schemalåggningen tillsammans medarbetare och chefer för att hela tiden
ha en rätt anpassad bemanning, Med detta arbete på plats finns goda möjligheter att minska
kostnaderna enligt vad som krävs inför 2023.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOTL
Sammanträdesdatum
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sida
11

Beslutsunderlag

r Tjånsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta budget
och investeringsplan 2A23 för socialnåmndens verksamhetsområde enligt fåreliggunåu f,tuitug.

christine Andersson (s) oc! olof Sand (s): socialnämnden avslår KSAU s begäran om
kostnadseffektiviseringar pä 6,2 miljoner kronor för budget 2023. Förslaget får gå tillbaka med
ett medskick att vi bedömer att Socialnämnden i nuvarande situation inte klarar ytterligare
besparingar' Socialnämnden beslutar att rekommendera KSAU att återkomma med nyJ direpiv
under hösten 2022, med inriktning att Socialnämnden ska ha minst samrna nettokostnadsram
2023, som under 2AZZ, dvs. 306,g miljoner kronor,

Beslutsgång

Ordftiranden ställer fcirslagen mot varandra och finner att Socialnämnden bifaller ordförandens
förslag.

Omröstning begärs

Socialnämnden godkänner fögande beslutsgång:

Ja-röst till ordföranden Daniel Jensens (KD) förslag.
Neiröst till Christine Anderssons (S) och Olof Sanås (S) förstag.

Omröstningsrqtultat

Med 5 ja-röster för ordföranden Daniel Jensens (KD) förslag och 2 nej-roster för Christine
Anderssons (5) och olof Sands (S) förslag beslutar 6ocialnåmnden att bitalla ordföranden
Daniel Jensens (KD) förslag.

Ordinarie ledamöter Pafti Ercättare Parti Ja Nej Avstår
Ann-Sofie Fors {M} X
Karin Nodin (c) X
Anila Augustsson
Christine Andersson

(KIM) x
{s) X

Olof Sand (s) X
Liselott Hassel (sD) X
DanielJensen (KD) x
Summa

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

I
slgn Utdragsbestyrka nde

Justerandes
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Kommunstyrelsen
sida

s 116 Dnr KS 20221106

Budget 2A23 för kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att faststålla budget för 2023 samt investeringsplan för 2023-2427
för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Deltar ej

Kent Bohlin (S) och Christine Andersson {S) deltar inte i beslutet.

Reservationer

Ulf Rexerjord (SD), Liselott Hassel (SD) och Eva Ericson (SD) reserverar sig mot beslutet
till Förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

I vårt budgetförslag för KSF 2023 tar vi merpaften av kommunstyrekeföwaltningens
fi rfoga ndea ns lag i a n språ k.

Vi Sverigedemokrater har under flera år pkat ut skofan sam prioriteraQ vi menar att skolan är
central för att bygga Mellerud starkt och attraktivt. Vi vill tillftira 1000 000 till KUN från KSF
ftirfqandeanslag för att mofuerka de negativa ekonomiska konsekvenser majoritetens budget
har på skolan och dess grunduppdrag, underuisning.

Att knappt hälften av våra kommuninuånare upplever sig trygga duger inte. Vi menar att det
finns behov av att arbeta mer strategiskt och lokalt med den frågan. Goda exempel på detta
frnns ute i landet.

Ett koncept med egen operativ personal är den metod vi valt. Istället för att hyra in ett
distanserat väktarbolag till höga kostnader ska vi ha vår egen personal som känner till oss,
våra verksamheter och behov.

Finansiering ftir implementering av detta under 2023 sker ur KSF förfogandeanslag med
1 A00 000 kr. Samt uppsägning av ensterande väktaravtal.

Redan förra mandatperioden lade Sverfiqedemokraterna en motbn för att bättre tillgodose
behoven av arbe9kläder/skor för de av vära anställda på fUN och 5N som vistas utomhus
mycket. I årets budget tar vi höjd för detta och anslår 300 000 kr för ändamålet. Finansiering
sker ur KSF fötfogandeanslag.

Investeringsobjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" minskas med 5 000 000 kr. Det behöus
investeringar, men fem miljoner räcker för att Hunnebyn ska leua vidare. Vi omfördelar
2,8 mi$bner kronor från satsnmgen på Hunnebyn för att istället satsa på att minska
asfalteringsskulden i vår kommun. Idag ligger 3,2 miljoner i budgel det menar vi är för lite
och vill öka denna till 6 000 000 kr. Investeringsbudget och därmed lånebehovet minskas med
resterande summal 2 200 000 kr.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 8 mars 2A22, g 74, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för
framtagande av budgetförslag för budget 2023 och plan 2A24-2025. Direktiven baseras på
kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper,

SAM MANTRÄOESPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2022-05- r8 4

des sign Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-18

sida
5

aktuella finansieringsförutsättningar, fcirväntad kostnadsutveckling, skattesats och
befolkningsutveckling.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 april2022 redovisade och överlämnade
kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för
arbetsutskottets direKiv. Arbetsutskottet beslutade om vissa förändringar i direktiven i

enlighet med den politiska majoritetens förslag. För att uppnå ett resultat pä 2,5 o/o av
skatteintäkter och utjämningsbidrag samt finansiera nya eller tillfålliga beslut behövdes
åtgärder (ramneddragningar göras för nämnderna). För kommunstyrelsens del uppgår
beloppet till - 1 840 tkr. RespeKive nämnd ska senast 2515 redovisa vilka åtgärderl
omdisponeringar som kommer göras till följd av detta. I bifogad handling framgår förslag
tillåtgärder.

Ramarna har från 2022 års budget räknats upp med 0,5 o/o för övriga kostnader. För köp
av huvudverksamhet räddningstjänst m.fl., har anslagen räknats upp med 2,9 o/o. Externa
intiiKer har räknats upp med I o/o. Uppräkning för timlöner, ob, jour m.m. har fördelats ut
medan lönekompensation för löner har budgeterats centralt och fördelas ut när lönrevisonen
är klar. Extra uppräkning har gjorts för elkostnader drivmedelskostnader och livsmedels-
kostnader. Kommunstyrelsen erhåller även kompensation för ökade kapitalkostnader.
En satsning görs åven på marknadsföring, tillväxt och digitalisering.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens budget 2023, glan 2A24-2023.
. Majoritetens förslag till budget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C); Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för
2023 samt investeringsplan för 2023-2027 för kommunstyrelsens verksamhet enligt
föreliggande förslag.

Ulf Rexefjord (SD): ): Kommunstyrelsen beslutar att

1. Kommunstyrelseförvaltningens budget 2023 sätts till 65 155 000 kronor

2. 1 000 000 kronor avsätts till implementering av trygghetssatsning med egen operativ
personal och uppsägning av existerande väktaravtal.

3. 300 000 kronor avsätts till arbetskläder/skor för de av våra anställda inom KUN och SN

som vistas utomhus mycket.

4. Investeringsbudget 2023 såtts t'll 93 870 000 kronor, varav 2 800 000 kronor omfördelas
från investeringsobjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" till investeringsobjekt "Reinvestering
asfalt"

Beslutsgång

Ordföranden ståiller förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång

Ja-röst till ordförandens förslag.
Nej-röst till Ulf Rexefjords förslag.

sterandes sign Utdragsbestyrkande
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sida
6

Omröstningsresultat

Med sex ja-röster för ordförandens förslag och tre nej-röster för Ulf Rexefjords förslag och

Wå som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunchefen
Sa mhällsbygg nadschefen

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nei Avstår
Peter Liunsdahl (c) MauriSimson (L) X

DanielJensen (KD X

Henrik Sandberq (MP) Sture Bäckström (KIM) X

Eva Pärsson fM) X

Jörqen Eriksson {KIM} X

Michael Melbv (s) Christine Andersson rs) X

Marianne Sand-Wallin (s) Kent Bohlin {s) X

Thomas Haqman (s) Eva Ericson (SD} X

Ulf Rexefiord rSD) x
Liseloft Hassel (sD) X

Moroan E Andersson (c) X

Summa 6 3 2

des sign Utd ragsbestyrkande
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FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-Ot

Änenpr rs Dnr KS 20221224

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2OZl

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen for Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202I
års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2021.

DMEF redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Liksom
föregående år beror en del av budgetawikelsen på effekter avseende Covid-19, som ersättning
för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn på

serveringsställen. Lägre personalkostnader for vakans vid personalomsättning och sjukskrivning
har även bidraget till den positiva budgetavvikelsen.

Till följd av situationen med Covid-19 och resursbortfall har delar av det myndighetsrelaterade
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en
tillsynsskuld överförs t{|2022. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2022, vilket kräver
behov av extra resurser 2022.

Soliditeten har minskat frän 35,2o/o till 30,7 o/o. En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till
kommunerna under 2020. En åtgard för att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna
kapitalet uppgår till 4,6 mkr (foregående år 5,4 mkr).

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har 16 mål
uppfyllts tre ej uppfyllts och två delvis ej uppfyllts. Två av målen var ej aktuella 2027. Ett av
målen behöver utredas ytterligare, Alla nio mål inom livsmedelskontrollen är uppfyllda i sin
helhet. Inom miljöbalkstillsynen har fem mål uppfyllts i sin helhet. Inom leding- och kansli har
två mål uppfyllts.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2021.
. Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2022-03-24,927.
o Direktionen Dalslands miljö- och energiförbund 2022-04-14, 5 10.

. Revisionsberättelse 2022-04-26.

. Begäran om ansvarsfrihet.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24,5 166.

BILAGA
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s 166 Dnr KS 20221224

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar forbundsdirektionen for Dalslands
miljö- och energiforbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021
års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 202L

DMEF redovisar etL positivt resultat på 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Liksom
föregående år beror en del av budgetawikelsen på effekter avseende Covid-19, som ersättning
för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn på

serveringsställen. Lägre personalkostnader för vakans vid personalomsättning och sjukskrivning
har även bidraget till den positiva budgetavvikelsen.

Till följd av situationen med Covid-19 och resursbortfall har delar av det myndighetsrelaterade
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en
tillsynsskuld överförs fl|2022. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2022, vilket kräver
behov av extra resurser 2022.

Soliditeten har minskat från 35,2o/o till 30,7 o/o. En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till
kommunerna under 2020. En åtgard for att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna
kapitalet uppgår till 4,6 mkr (föregående år 5,4 mkr).

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har 16 mål
uppflTllts tre ej uppfyllts och två delvis ej uppfyllts. Två av målen var ej aktuella 2021. Ett av
målen behöver utredas ytterligare. Alla nio mål inom livsmedelskontrollen är uppfyllda i sin
helhet. Inom miljöbalkstillsynen har fem mål uppfyllts i sin helhet. Inom leding- och kansli har
två mål uppfyllts.

Beslutsunderlag
o Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2021.
o Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2022-03-24, 9 27.
. Direktionen Dalslands miljö- och energiförbund 2022-04-14, 5 10.
o Revisionsberättelse 2022-04-26.
. Begäran om ansvarsfrihet.
o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
beviljar förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202L års verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

J ustera Utd ragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut lör 2O2L

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen

för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda föftroendevalda i detta
organ ansvarsfrihet för 202I års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 202L.

DMEF redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget.

Liksom föregående år beror en del av budgetawikelsen på effekter avseende

Covid-19, som ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen,

ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen. Lägre personalkostnader för
vakans vid personalomsättning och sjukskrivning har även bidraget till den positiva

budgetawikelsen.

Till följd av situationen med Covid-19 och resursbortfall har delar av det
myndighetsrelaterade arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande

verksamhetsplaner. Det innebär att en tillsynsskuld öveförs t{|2022. Denna

tillsynsskuld behöver hanteras under 2022, vilket kräver behov av extra resurser

2022.

Soliditeten har minskat från 35,2o/o till 30.7 o/o. En återbetalning har gjofts av

kommunbidrag till kommunerna under 2020. En åtgarO för att minska storleken på

det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår till 4,6 mkr (föregående år 5,4 mkr).

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Förbundets verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande

verksamhetsmålen har 16 mål uppfyllts tre ej uppfyllts och två delvis ej uppfyllts.

Två av målen var ej aktuella 2021. Ett av målen behöver utredas ytterligare. Alla

nio mål inom livsmedelskontrollen är uppfyllda i sin helhet. Inom miljöbalkstillsynen

har fem mål uppfyllts i sin helhet. Inom leding- och kansli har två mål uppfyllts.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2021.
. Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2022-03-24,52I.
. Direktionen Dalslands miljö- och energiförbund 2022-04-14, 5 10.

r Revisionsberättelse 2022-04-26.
. Begäran om ansvarsfrihet.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-28 KS 20221224

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se128
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-28 K520221224

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0s30-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud,se

Sida

2 (2)
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Dalstands Mitjö
& Energiförbund

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-O5-O5

Sida 1 (1)

Till kommunfullmäktige i :

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och
revisionsberättelse för 2O2L

Direktionen för Datstands miljö- och energiförbund övertämnar härmed årsredovisning och
revisionsberättetse för förbundets verksamhet2021. Direktionen anhåtter om ansvarsfrihet för 2021

års verksamhet.

För Dalstands mi tjö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bi lagor : Årsr edovi sni ng 202 1 med ti llhöronde revi si onsbe rätte Ise

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Telefon
0534-939430

E-post
kansli@dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877
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Dalslands VIiljö och Energiförbund
Revisorerna

Till kommunfullmäktige i
Dals-Ecls, Bengtsfors,
Färgelandas och Mellemds
kommuner

Revisionsberättelse for hr 2021

Vi lrar granskat verksamheten i Dalslands Miljö och Energiförbund under 2021
Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet.

Förbundet lämnar en redogörelse ltir resultatet av de konkretiserade mål sorn visar på
måluppfyllelse ör de övergripande verksamhetsmålen sorn direktionen fastställt.

Förbtrndet redovisar ett resultat för 2021 på 356 tkr, awikelsen är 823 tkr mot budgeterat
resultat. Det finansiella målet som direktionen fastställtfor 2021uppnås i och med årets

resultat.

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
samt att florburidets årsredovisnin g godkänns.

Meller-nd 2022-04-26

Evert Magnusson
Färgelanda

Sven-Äke Gustavsson
Bengtsfors

Thonras Glue
Färgelanda

Torgny Arvidsson
Dals-Ed

Johan Lorentzon
Mellerud

Oneflow lD 29/3555 Sicla I I 2
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Deltagare

DALSLANDS lvltt-lö OCH ENERGITöRAUNO Sveriqe

Evert Magnusson

Signerot med Svenskt BonklD

Namn returnerat från SvensK BanklD: TORGNY ARVIDSSON

Torgny Arvidsson

Signerat med SvensH BonklD

Namn returneråt från Svenskt BanklD: geNgf SVEN Åfg
GUSTAVSSON

Sven-Åke Gustavsson

Signerat med Svenskt BonklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: JOHAN LORENTZON

Johan Lorentzon

Signerot rned Svenskt BsnklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: THOMAS GLUE

Thomas Glue

2022-04-27 07:45:31 UTC

Datum

Dalum
Leverånskanal: E-post

Leverånskanal: E-post

2022-04-27 t9:58:54 UTC

Datum

leveranskanali E-post

2022-04-27 O7:O5:O4 UTC

Datum

Leveranskdnål: E-post

2022-04-27 O7:O6:4O UTC

Datum

Leveränskarrö1. E-post

Oneflow lD 2973555 Sida 2 t 2
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6

Sammanträdesdatum

2022-04-14

Forts 5 10 Dnr 2A2L/t235.ADM

Helårsbokslut 2O2L

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa Årsredovisningen för år 2021
Miljö- och energinämnden har 2A22-03-25 behandlat sin del i

bokslutet.

Årsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning.

Direktionen uppdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse
överlämna frågan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2021 till
medlemskommunerna.

Sammanfattning av bokslut 2O2L
Bokslut 2021för Dalslands miljö- och energiförbund är framtagen av
förbundschef/miljö-& energichef i samarbete med ekonomienheten i

Melleruds kommun.
Förbundet uppvisar ett positivt nettoresultat motsvarande 271 000
kr för 202t.

Beslutsunderlag:
Presidium 2022-04-04
Förbu ndschefens tjänsteskrivelse
Miljö- och energinämnden 2O22-A3-25, 5 21

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

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

SAM MANTRÄD ESPROTO KO LL 4

Sammantrådesdatum

2422-03-24

DMEN S 21 Dnr 202L/7235,ADM

Helårsbokslut 2A2L

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att godkänna nåmndens
del i ärsbokslut 2021 och vidarebefordra till direktionen för
fastställande.

Beredningl
Presidium 2A22-A3-LA
Förbu ndschefens tjå nsteskrivelse

Beslutsgång:
ordföranden frågar på förstaget och finner att nämnden bifalter
detta,

Expedieras:
Direktionen

$b
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförvaltn ingen

FöREDRAGNINGsLISTA

2022-06-Or

ÄRrruor rs Dnr KS 20221287

Fyrboda ls komm u na lförbu nds å rsredovisn i n g 2O2L sa mt
g ra nskn i n gsra ppofter och revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfu llmäktige besluta r att Melleruds komm un

1. godkänner årsredovisningen för 202I för Fyrbodals kommunalförbund.

2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda
föftroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202I års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte
revisionsberättelse för 202 1.

Omsättningen uppgick till 45,9 mkr (41,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,9 mkr (9,6
mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s
strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och
medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har
3r 202I uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 35 pågående projekt utöver förbundets
verksamheter.

Årets resultat uppgick till 701 tkr, varav basverksamhet 190 tkr.

Eget kapital uppgick til|4,9 mkr (4,2 mkr). Förbundet uppfiTller tre av f,7ra finansiella må|. Målet
om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i bokslutet till 6
procent, vilket är en minskning från 2020 med 2 0/o. Detta beror på att likvida medlen har ökat i

samband med att förbundet förvaltar medel om 26 mkr från Regeringskansliet avseende God
och nära vård och som ska vidare ut till medlemskommunerna.

Revisorerna ti I lstyrker att fö rbu ndsd i rektionen bevi ljas a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2O2I. Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-05-12, g 54

BILAGA

Arendet behandlas av arbetsutskoftet vid sammanträdet den 7 juni 2o22,
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-27 KS 20221287

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Kommunfullmäktige

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning ZO2Lsamt
g ra nskn i n gsra pporter och revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner årsredovisningen för 202r för Fyrbodals kommunarförbund.

2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda
föftroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202r års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte
revisionsberättelse för 202 1.

Omsättningen uppgick till 45,9 mkr (41,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,9 mkr
(9,6 mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från
EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och
medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från
Mellerud har år 202L uppgltt till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 35 pågående projekt
utöver fcirbundets verksamheter.

Ärets resultat uppgick till 701 tkr, varav basverksamhet 190 tkr.

Eget kapital uppgick till 4,9 mkr (4,2 mkr). Förbundet uppfyller tre av fl7ra finansiella må1.
Målet om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i

bokslutet till 6 procent, vilket är en minskning från 2020 med 2 o/o. Detta beror på att
likvida medlen har ökat i samband med att förbundet förvaltar medel om 26 mkr från
Regeringskansliet avseende God och nära vård och som ska vidare ut till
medlemskommunerna.

Revisorerna ti I lstyrker att förbu ndsd i rektione n bevi ljas a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 202r
o Fyrbodals kommunalförbunds beslut Z02Z-05-LZ, S 54

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488136
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutet skickas till
Fyrbodals komm unalförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2A27-05-27 KS Z022|ZB7

Sida
2 (2)
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lnqrid Enqqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund < kansli@fyrbodal.se >

den 25 maj202209:33
Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun;Sotenäs kommun; Sotenäs
kommun; Strömstads kommun; Tanu ms kommun; Troll hättans stad; Uddevalla
kommun; Vänersborgs kommun; Ämåls Kommun
Martin Palm

Revision å rsredovisni ng 2021 Fyrboda ls ko mmu na lförbu nd
Granskning av årsredovisning 2021 PwC.pdf; Granskning god ekonomisk
hushållning 202 1 PwC.pdf; Protokoll direktionen 220512 signerad.pdf;
Ärsredovisni ng Fyrboda I 2021 .pdf; Revisionsberättelse Fyrbodals ko m m u na lförbu nd
2021.pdf

Till medlemskommunerno i Fyrbodal

Vid förbu ndsd i re ktio ne ns sa m m a ntr äde 2022-05- l-2 besl utades:

Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna

Bifogas:
- Protokoll förbundsd irektionen 2O22-O5-I2
- Ärsredovis ning2021,
- Granskning av årsredovisning 202L
- Revisionsberättelse 2021
- Granskning god ekonomisk hushållning2021

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil:0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.forbodal.se
Facebook
Twitter
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Plats och tid:

Ledarnöter:

Ersättare

Tjänstgörande ersättare:

Fyrbodals kornrnunalfiirbund

Ovriga deltagare:

Underskrifter:

Sekreterare

Ordörande

Jnsterare

J usterare:

Tearns

Stig Bertilsson, Bengtsfors
Ann Blornberg, Färgekrnda
Kent Hansson, Strörnstad
Christer Hasslebäck, Uddevalla
Liselotte Fröjd, Tanurn
Michael Karlsson (S). Årnål
Christoffer Rungberg, Munkedal

Per Eriksson, Bengtsfors
Ulla Börjesson, Färgelanda
Liza Kettil, Ivlunkedal

Theröse Mancini, Sotenäs

Bedros Cicek, Trollhättan
David Sahlsten, Uddevalla

Ronald Rombrant, Lysekil
Mats Andersson, Vänersborg
Marie-Louise Bäckrnan, Vänersborg

Anna Ldrk Ståhlberg
Morgan Ahlberg
Aln Palmnäs

Karin Jansson,

Julia Sahlström

Lars Nejstgaard

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Samma nträd esd atum : 2022-O5-L2
Diarien um m er : 2022 / O034

Paragrafer: 51.-70

Sida 1 (22)

Martin Carling, Dals-Ed
Anders Amell, Orust
Paul Äkerlund, Trollhättan
Mats Abrahanrsson, Sotenäs

Peter Eriksson. Trollhättan
Morgan E Andersson Mellerud

Per Erik-Norlin, Dals-Ed
Michael Mellby, Mellerud
Lars Larsson, Or'ust
Monica Hanson, Trollhättan
Michael Karlsson, Åmål

Titti Andersson

Martin Palm
Christel Thuresson

Elisabeth Hansson

Maria Wolff
Karin Stenlund

rbodal
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Love Lundin, integrationstutvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Anna Bergengren, projektledare ftir Platåbergens Geopark

Martin Palm

Maftin Carling

Morgan E Andersson
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Utdragsbestyrka

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 r Box 305 o 451 18 Uddevalla . Yxl 0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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rbodal,/'\ z\Fy Sa mma nträ desprotokoll
Förbundsdirektionen

Sa m manträdesdatum : 2022-05-12
Diarienumm er : 2022 / OO34

Paragrafer: 51-70
sida 2 (221

Innehåll

5 51 Val av temaområde för regional planering

5 52 Äterkoppling arbetsmiljö

5 53 Fördjupad öP Vänersborg, Wargön................

5 54 Revision årsredovisning2O2t

5 55 Rekrytering ny förbundsdirektör

5 56 lnformation om Platåbergens Geopark

5 57 Teknikcollege - nytt samverkansavtal..............

5 58 Skrivelse väg 2183 Ed ........,...

S 59 Västkom - framtida uppdrag.

$ 60 Suicidprevention - gemensam funktion på förbundet?...........

5 61 TEMA: Utbildning och kom petensförsörjn i ng

5 62 Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina

5 63 Rapportering av avslutade projekt.,......

lnformations och anmälningsärenden

$ 64 Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst

S 65 Aktuella projektansökningar ..

I 66 Rekrytering ny förbundsdirektör......................

I 67 Aktuella delegationsbeslut

5 68 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling {BHU), Västkom och Samrådsorganet
(sRo) 19

S 69 Meddelanden

5 70 Övriga frägor.

..20

..21

S 71 Nästa möte .......
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Utd ragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund -1.4 kommuner samarbetar tör hållbar utveckling

Museigatan 2 e Box 3O5 . 451 18 Uddevalla . Vxl0522 44Aa20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sa mmanträdesdatu m : 2022-05-72
Diarienumm er : 2022/0034

Paragrafer: 51-70
Sida 3 (22)

$ 5l Val av temaområde för regional planering

Direktionen beslutade, (2021-A9-23 Dnr:2021101 l6) att Västra Götalandsregionen inte skulle
gå vidare med en hemställan om att bli regionplaneorgan enligt Plan- och Bygglagen, PBL $ 7.

Enligt beslutet skulle dock ett arbete snarast inledas där region, kommuner och
kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/ornråden inom flisisk planering som är
viktiga och/eller angelägna att sarnverka kring.

I komrnunalörbundets svar på remissen fi'ån VGR ges öljande exempel på

samverkansfrågorlområden där behov av regional samverkan kan finnas;

Klimatrelaterade frågor
Livsmedelstörsörj ning
Energifiirsörjning
Bostadsfiirsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, bamkonventionen)

Beredningen ör hållbar utveckling (BHU) rekommenderade på sitt rnöte i december 2021 att
VGR i nuläget och i enlighet med en majoritet av kommunelna, inte ansöka om att bli
regionplaneorgan enligt PBL. BHU uppdrog samtidigt åt regionutvecklingsdirektören att
återkomma med forslag kring hur fortsatt arbete inom regional ffsisk planering kan bedrivas på
frivillig basis och med fbkus kring olika sakfrågor/temaområden.

Kommunerna och VGR samverkar redan idag inom flertalet områden. Exempelvis inom
kollektivtrafik- och infrastrukturfi'ågor där samverkan öljer etablerade processer.

Ambitionen med att samverka kring ett eller flera temaområden är att nå längre tillsammans i
planeringsfrågor som är fydligt kommunöverskridande och som kan belysas på en övergripande
regional nivå i syfte att gemensamt stär'ka vår regions utvecklings- och konkurenskraft. Det
gemensamma arbetet innebär inte någon fiirändring i ansvar eller mandat.

Ärendet foredrogs av Christel Thuresson, näringsl ivsstrateg.

Ho ncll i n ga r t il I ii re nd et b ifo gas p ro to ko I I e t.

Direktionen beslutar

Att i enlighet med tidigare beslut (2021-A9-23.Dnr 2021/01 l6) ge fiiljande exempel på
temaområde/n:

o Klimatrelateradefrågor
o Livsmedelsftirsörjning
o Energiforsörjning
o Bostadsforsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor. barnkonventionen)

Justerare Utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan2'8ox305 . 45 I lSUddevalla . Vxl0522-44 0820 . kansli@fyrbodal.se. www.fyrbodal.se

rbodal
,l'\4\

@
F-
!
Ero
6Io
F.
co
(o
g,

@
d(\
ro
<f
{Doo
0)
(g

N
Ocoo
öoco
o
o
d)
l
(6
c
.9a 141



rbodal/\u\Fy
Sa mma nträdesprotokol I

Förbundsdirektionen
Sa mmanträdesdatu m : 2O22-O5-I2

Dia rienumm er : 2022/ 0034
Paragrafer: 5L-70

Sida a (22)

$ 52 Återkoppling arbetsmiljö

För'bundsdirektören och biträdande fiirbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att
genomföra insatser avseende arbetsmiljön på forbundet. Detta ärende handlar om att återkoppla
vilka insatser som gjorts och hur stafusen ser ut kring de beslut som fattats.

Ärendet öredrogs av Anna Lär'k Ståhlberg, tf. fiirbundsdirektör.

Ha ndl i n gar t i I I ri re ndet b i.fo ga s p roto ko I I et.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat fiireslå direktionen ge tf lorbundsdirektör i
uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkomlner i kartläggningen

Direktionen treslutar

Att ge tf fiirbundsdirektör i uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i
kartläggningen.

J ustera re: Utdragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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Fyrbodal Sa mmanträdesprotokol I

Förbundsdirektionen
Sa mmanträ desdatum : 2022-O5-L2

Diarienumm er : 2022/O034
Paragrafer: 51-70

Sida 5 (22)
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$ 53 Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön

Ett fiirslag till ftirdjupad översiktsplan ör Vänersborg och Vargön har omarbetats sedan samråd
och fiirslaget stä[s nu ut fiir granskning. Kommuninvånare, organisationer, flöretag och
myndigheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter på örslaget.

Fyrbodals kommunal{tirbund har fått kungörelsen om granskning. Synpunkter från
granskningen ska vara Vänersborgs kommun tillhanda senast den l5 maj 2022.

Syftet med planen är att ge vägledning ör beslut om mark- och vattenanvändning i området
kring tätorterna Vänersborg och Vargön ör att främja en hållbar utveckling.

Ingen ftiredragning av ärendet.

Han d I i n gar t i I I rir endet b ifo gas p ro to ko I I et.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att avstå från att lämna
synpunkter på fiirslag till ftirdjupad översiktsplan ör Vänersborg och Vargön GÖP).

Direktionen beslutar

Att avstå från att lämna synpunkter på örslag till ftirdjupad översiktsplan ftir Vänersborg och
Vargön (FÖP).

Expedieras:

Vänersborgs kommun

Justera re Utdragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunallörbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 e 451 i8 Uddevalla . YxlO522 440820 . kansli@fyrbodal.se r www.fyrbodal.se
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sa mma nträdesdatum : 2022-A5-12
Dia rienu mm er : 2022/ OO34

Paragrafer: 51"-70

sida 6 (22)

$ 54 Revision årsredovisning 2021

Årsredovisningen ör 2021 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den
3l mars.

PwC har på uppdlag av komnunalfiirbundets örlroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31. Uppdraget ingår
som en del av revisionsplanen fiir år 2021.

Syftet med granskningen är att ge kommunalfiirbundets liirtroendevalda revisorer underlag fiir
sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är lorenligt med beslutade mål ftir en god ekonomisk
hushållning.

Revisorema har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalörbundet. Direktionen
ansvarar ör att verksamheten bedrivs enligt gällande måI, beslut och riktlinjer samt de lagar
och ftireskrifter sorn gäller ör verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Ärendet loredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf lorbundsdirektör

Hundlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat infbrmera direktionen om revisionen av
årsredovisningen samt översända granskningsrapport och revisionsberättelse for inforrnation till
kommunerna.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse lor information till kommunerna

Expedieras till:

Medlemskommllnenla Fyrbodal

J ustera re Utdragsbesty e:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Vxl 0522 44A8 20 . kansli@fyrbodal.se r www.iyrbodal.se
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Förbundsdirektionen

Sa mmanträdesdatum : 2022-05-12
Dia rienum m er : 2022/ OO34

Paragrafer: 51-70
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$ 55 Rekrytering ny förbundsdirektör

Ärendet foredrogs av Marlin Carling, örbundsordftirande.

Direktionen beslutar

Att utse Anna Lärk Stålberg till ny forbundsdirektör ör Fyrbodals kommunalftirbund.

Att uppdra åt örbundets ordörande att besluta om anställningsavtal och tillträdesdag inom
ramen ftir tidigare avtal med forbundsdirektör.

Justerare: Utd ragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckline

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Yxl0522-44O820 . kansli@fyrbodal.se o www.fyrbodal.se
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$ 56Information om Platåbergens Geopark

Information om Platåbergens Geopark, om projektets utveckling och utnämningen som
Sveriges fiirsta Unesco Globala Geopark. Fyrbodals kommunalfiirbund har stöttat projektet
ekonomiskt då delar av Platåbergen finns ivår geografi.

Ärendet ftiredrogs av Anna Bergengren, projektledare ftir Platåbergens Geopark,

Handlingar till ärendet bifogas protokollet

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokol[et.

J ustera re Utd ragsbestyrka nde

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 3O5 . 451 18Uddevalla o Yxl0522-440820 o kansli@fyrbodal.se o www.fyrbodal.se
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Sa mmanträ desdatum ; 2022-05-72
Dia rien umm er : 2022 / O034

Paragrafer: 51-70
Sida s (22)

$ 57 Teknikcollege - nytt samverkansavtal

Teknikcollege är en samverkansplattforn mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i
ca 25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en, Genom Teknikcollege certifieras utbildningar ör
att matcha industrins behov och foretag får chans att påvetka utbildningars utfotmning. Detta

bidrar till säkrad kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande

samverkansavtal gäller t o n20221231.8n process fiir framtagande av nytt avtal har påbörjats

och ärendet presenterar en plan fiir framtagandet.

Ärendet foredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf örbundsdirektör

Handlingar till tirendet bilbgas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen tiII protokollet-

Justerare Utd ragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Vxl 0522 44 08 20 . kansli@fyrbodal.se o www.fyrbodal.se
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Sa mmanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sa m m a nträdesdatum : 2O22-O5-L2

Dia rien umm er : 2O22/ OO34

Paragrafer: 51--70

Sida 10 (22)

$ 58 Skrivelse väg 2183 Ed

Inkommen skrivelse från Dals-Eds kommun, som ansöker om att l2 miljoner kronor ska

avsättas fiir ombyggnation av väg 2183, ur potten "Förstärkt satsning till stråk, Fy'bodal", som

finns avsatt i Regional plan for transportinfi'astntkturen i Västra Götaland 2022-2033.

Ärendet öredrogs av Morgan Ahlberg, infiastrukturstrateg.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat {tireslå direktionen att besluta om att avsätta l2
miljoner kronor ur potten "Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal" i Regional plan ör
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033 .

Hundlingar till iirendet bilbgas protokollet

Förslag till beslut

Att avsätta l2 rniljoner kronor ur potten "Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal" i Regional plan

ftir transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033 .

J ustera re: Utd ragsbestyrka nde

Fyrbodals kommunalförbund - 1.4 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 o Box 305 . 451 lsUddevalla . VilA522 44A820. kansli@Erbodal.se r www.fyrbodal.se
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$ 59 Västkom - framtida uppdrag

Ärendet presenterades på mötet av Titti Andersson, teamchef Välftirdsutveckling.

Handlingar til I rirendet bifogas protokol let.

Direktionen beslutar

Att ställa sig bakom yttrandet gällande handlingsplan fiir VästKoms framtida inriktning

Justerare: Utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalfööund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 o Box 305 r 451 lSUddevalla . Vxt0522-44 0820 r kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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$ 60 Suicidprevention - gemensam funktion på fiirbundet?

Under de gånga åren har kommuner och regioner erhållit statliga rnedel ör suicidprevention

inom överenskornmelse psykisk hälsa. Medel har bland annat använts fijr att ta fram en

länsgemensam handlingsplan. Det finns dock ej upparbetade medel frän 2020 och 2021 kvar
vilka socialchefsnätverket har beslutat ska användas tör att tillsätta en tidsbegränsad resurs som

processtöd. Processtödet omfattar att bistå kommunerna med att utveckla och implementera

handlingsplanen samt det lokala arbetet med att skapa strukturfiirändringar.

Ärendet fi)redrogs av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.

Hancllingar ti Il örendet biJbga s proto ko llet.

Arbetsutskottet har berett drendet och beslutat överlämna informationen till direktionen

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare: Utd ragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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S 6l TEMA: Utbildning och kompetensfiirsörjning

Redovisning av arbetet med det strategiska utvecklingsområdet "Utbildning och

kompetensflorsörjning" enligt direktionens årstrjul.

Ärendet öredrogs av Karin Jansson, Elisabeth Hanssono Julia Sahlström, Maria Wolff och Lars

Nejstgaard.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare: Utdra

Fyrbodals kommunalförbund - t4 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan2 o Box305.451 lsUddevalla t YxlO522-440820. kansli@fyrbodal.se. www.fyrbodal.se
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$ 62 Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina

lnformation rörande arbetet med kommuntal ftir mottagande av nyanlända, samt sihrationen när

det gäller mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina.

Ärendet presenterades på mötet.

Ärendet foredrogs av Love Lundin, integrationshrtvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands

län.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

J ustera re: Utdragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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$ 63 Rapportering av avslutade projekt

Projekt som avslutats i samband med årsskifte 2021/2022:

- Grön Tillväxt Skog

- Rural mobilitet

Rapportering av Grön Tillväxt Skog foredras av Karin Stenlund, affårs- och miljöstrateg och

Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst

Projektet Rural mobilitet, senare namnändrat till Tur&Retur, har ftiredragits vid ett tidigare

tillf;ille.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

J u ste ra re: Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Bax 305 r 451 18 Uddevalla . YxlO522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Informations och anmälningsärenden

$ 64 Ufvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst

En halr,tidsufvärdering har gjorts av Position Väst strategiska plan.

Ärendet presenteras på mötet.

Ärendet öredrogs av Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst och Anna Aspgren från

Aspgren Ledarresurs

Handlingar till ärendet bifugas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare Utd ragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hå!lbar utveckling

Museigatan 2 o Box 305 . 451 lSUddevalla . VxlO522 440a20 o kansli@fyrbodal.se o www.fyrbodal.se
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$ 65 Aktuella projektansökningar

Ingen ftiredlagning av ärendet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalfööund - 14 kommuner samarbeiar för hållbar utveckling

Justerare:

Museigatan 2 c Box 305 r 451 18 Uddevalla . Yxl0522-44 08 20 r kansli@fyrbodal.se r www.fyrbodal.se
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$ 66 Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av örbundsdirektören.

Ingen ftiredragning av ärendet.

Lis ta över del e gati o ns b es lut biJb gas pro to ko I I et

Direktionen beslutar

Aff anteckna informationen till protokollet.

J ustera re Utdragsb

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 , Box 305 . 451 18 Uddevalla . Yxl0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.s€
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$ 67 Arenden kopplade till Beredningen för håIlbar utveckling (BHU), Västkom och

Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rappolt lämnas på mötet.

Ärendet ftiredrogs av Martin Carling, fijrbundsordförande och Anna Lärk Ståhlberg, tf
ititbundsdirektör.

BHU:

Länk till Beredningen ör hållbar uwecklings möten

Politiska sammanträden och rnöteshaudlinsar - Instans - beredningen tör hållbar utveckling
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i.360online.comi

Västkom:

Länk till Väsfkoms möten:

Kallelscr & Protokoll - VästKom {vastkom.sc)

SRO:

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårrlsanlr,'erkan i Västra Cötaland (vardsamvcrkan.sr-)

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet

J ustera re Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Bax 3O5 . 451 18 Uddevalla . VilA522-44 08 20 o kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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$ 68 Meddelanden

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalfööund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Justerare:

Museigatan 2 o Box 305 r 451 18 Uddevalla . Vxl 0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se o www.fyrbodal.se
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g O9 Övriga frågor

Anna Lärk Ståhlberg, tf örbundsdirektör informerade om:

Återkoppling på örbundets skrivelse om ökad statlig näwaro i kommunerna.

En möjlig ftirfiågan om delägarskap i mötesplats Steneby.

Information kring Kommunakademin Väst.

Att löneöversyn pågår på kommunalörbundet.

Aktuella personalforändringar

Förbundet har tagit emot fyra remissvar på ärendet kring skrivelsen avseende ökad statlig

närvaro i Fyrbodal. Remissvaren har skickats till Arbetsmarknadscheferna i Fyrbodals

kornmuner for kännedom.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare Utdragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 3O5 . 451 18 Uddevalla . YxlO522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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$ 70 Nästa möte

Arbetsutskottet den 2 juni. Nästa direktionsmöte den l7 juni i Lysekil.

Ärenden enligt årshjul:

Tertialrappo ti 21 0 l--2 I A4
Förslag budget basverksamhetZ023 - 2025
Äterrapportering DRLM 202 I
Förslag budget DRLIM 2023
Ägardialog med Gryning Vård

Direkfionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare Utdragsbesty e:

Fyrbodals kommunalfiirbund - t4 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 o Box305 r 451 lSUddevalla . YxlO522-44 0820 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se

160



NETPUBLICATOR"
VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Per Martin Palm 
-Date:202245-17 12:O4:22 ft

BanklD refno: a4ffecdl 42gc-46a7-b31 8-c3b7sefO"ta-._ 
-

Sekreterare: Martin Palm

Signedby:MORGANANDERSSON 
-Date:2022-O5-20 09:37:06 ft

BanklD refrro: a837d617-c0984bbe-a52G93a134uqP*

Justerare: Morgan Andersson

Signed by: MARTIN CARLING

Date: 2022-05-17 13:35:30

BanklD refno: d2d165'l d-72d64268€d35-dfa1

Ordförande: Martin Carling

I

,*ry-.--

(o
tt
-o
Eir)(\l
6)t-
6
(og)
ö
e!
$Ilf,
$
r!).ooo
(E

t-
o
-oo!t
öo
ID
o
E
E5
oc
.qa Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument. 161



Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund
Org nr: 222000-1776

Direktionen

Fullmäktige i respekttve
medlemskomlnun

Revisionsberättelse för är 2021

Vi, av fullnläktige utsedda revisorer, har granskat den verksatnhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion.

Direktionen ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gällande rnåI, beslut och riktlinjer
samt cle lagar och föresklifter som gäller för verksamheten. De ansvalar också 1'or att det

finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorema arlsvarar för att granska verksamhet, intent korrtroll och räkenskaper och pröva

om verksamheten bedrivits enligt de uppdtag, måI, lagar och föreskrifter sorlr gäller tör
verksatnheten.

Granskningen har utförts enligt kommnnallagen, god revisionssed i kommunal verksarnhet,

förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomfiirts med den

iruiktning och orufattning som behövs ör att ge rirnlig grund för bedömning och

ansvarsprövning. Ingen ör'cljupad granskning har genomfiirts under året till foljd
resursbrist.

I/i lr ar up pm tirks curun a t

c Att lcornnwnalförbundets lclngsiktiga soliditetsmcil (10 n inte uppncitt,s tutder

202 t.

Vi bedömer sarnrnarrtaget att direktionerr i Fyrbodals kolnmunalförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och fi'ån ekonontisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens intema kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisnitrgen i hur.udsak är

förenligt med de mål sont direktionen uppställt.

Vi tiltstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de

enskilda ledamöterna i densatnma.
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Vi åberopar bifogade rapporter

Uddevalla den 8 april2022

%
Thomas Boström

Vänersborgs kommun

M
Claes Hedlund

Munkedals kommun

entt*Ä,he*m
kF-r\ke.ontl6. r5 20:? :r r, !B_-r)

Anita Älgernon

Tanums kommun

Lenuatt hhurron
--r* hdsi iry ir. 2an r lil G{r} 2:

Lennart Hansson

Ämats kommun

Ann-brif* Fahl
Än&lr t,tl &. !5 u2 10_23 aw'2

Ann-Brift Dahl

Färgelanda kommun

Bilagor:

PwC Granskning av delårsbokslut

PwC Granskning av bokslut och årsredovisning
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Granskning av
årsredovisning zozL

Fyrbodals korn rnunalförbund

2022-44-48

.*g<fn
pwc

Revisionsrapport
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat

kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-AlU - 2021-12-31 . Uppdraget

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen tör är 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal

verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förvaltn ingsberättelse Ja o
oJaResultaträkning

oJaBalansräkning

Kassaflödesanalys Ja o
oNoter Ja

Driftredovisning Ja o
I nvesteringsredovisn in g Ej tillämpligt

1
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Granskningsresultat

Räkenskaper

Förvaltningsberäffielse, driftredovisning och investerin gsredovisning

Förva ltn i n gsberättel se

Sammanställda räkenskaper

Annan information
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3

3

3
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4

4

4

4
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 $ ska årsredovisningen lämnas övertillrespektive
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som

redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 S LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska
ställning. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför

behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande
som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen

o Kommunallag (KL)
o Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
o Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i

kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta

kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan
kommunalförbundet och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning

kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2022-03-31 och
överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med

fastställandet. Rapportens innehåll har sakgranskats.

3
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Granskningsresultat
Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

En balansräkning med uppställning i enlighet med LKBR bör övervägas till kommande

år.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfytler kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att förbundets räkenskaperl i allt väsentligt är rättvisande.

Förva ltn i n gsberättelse, d riftredovisn i n g och i nvesteri n gsredovi sn in g

Förva ltni n gsberättelse
Förvaltningsberäftelsen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer

Avsteg har identifierats enligt:

o Den normerande delen av RKR R15 anger vilka huvudrubriker som
årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla, vilka inte

återfinns iförbundets årsredovisning. Utifrån ovan saknas vissa
upplysningar som enligt den normerande delen ska anges under dessa

avsnitt. Till exempel:

' En översikt över verksamhetens utveckling genom redovisning av

att aktuellt års jämförs med tidigare år tillsammans med

kommentarer om väsentliga förändringar (Det gäller såväl
utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga
utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas

till de verksamheter som orsakat förändringarna).
. Viktiga förhållanden för resultat tillsammans med upplysningar

och konsekvensbeskrivningar samt en analys av väsentliga risker

och osäkerh etsfaktorer avseende gjorda u ppskattn i n gar och

bedömningar samt vidtagna åtgärder.
. Väsentligapersonalförhållanden.

1 Med räkenskaper menar förbundeis resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter

4
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Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

Arsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre
områdena: basverksamhet, projekfuerksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den

budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur

utfallet förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad
budget för projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

lnvesterin gsredovisni ng

Arsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning
av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2021 har kommunförbundet
inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anled n ing att anse att förvaltn ingsberättelsen, driftredovisnin gen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Annan information
Vi hartagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-6, 26-38

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-6, 26-38 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

2022-04-08

Daniel Larsson

Auktariserad revisor

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

5
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Granskning av god
ekonomisk hushållning

Fyrbodals komm u nalförbund
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning aft tre av fi7ra finansiella mål

uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det
lämnas inte någon bedömningen av måluppffllelse. Grundat på vår granskning av
årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som
ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

1
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 $ ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som

redovisningen avser.

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk

hushållning i budgeten. Dessa målska sedan följas upp i delårsrapport och

årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12kap.2 $ bedöma om resultaten i

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga

bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen

Syfte och revisionsfrågor

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

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

G ranskn i n gen ska besvara följande revisionsfrågor:

. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

o Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs

rekommendation "RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett genom

genomgång av förbundets årsredovisning.

Den g ranskade årsredovisn i ngen faststä lldes 2022-43-31

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och administrativ chef.

3
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Finansiella mål

Mål för verksamheten

I årsredovisningen genomförs en utvärdering av strategiska utvecklingsområden för
2021, som implicit utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Bedömning av

måluppfyllelse lämnas inte i anslutning av utvärderingen av de strategiska
utvecklingsmålen.

Direktionens samlade utvärdering av god ekonomisk hushållning 2021

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad

utveckling, att forbundet når de finansiella målen samt genom redovisad

balanskravsutredning.

4

Finansiella mål Utfall 2021 Av direktionen bedömd
måluppfyllelse

Att ha en långsiktig stabil
soliditetsnivå på 10 procent,
nivån kan dock variera över
tid.

Ar 2021är soliditeten 6
procent, vilket är en
minskning trän 2020 med 2
procentenheter

Kommunalförbundet arbetar
med att nå det långsiktiga
målet om en soliditetsnivå.

Att ha en budget i balans,
intäkterna ska överstiga
kostnaderna.

Förbundet når målet om en
budget i balans genom ett
överskott om 701 tkr (555
tkr), jämfört med budgeterat
resultat på 190 tkr. R

Målet nås

Att ha en god likviditet så att
det är möjligt att både täcka
kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera
medel i projekt där förbundet
är projektägare.

Likvida medelvid årets slut
var cirka 58 mkr (cirka 37
mkr). Därmed nås målet om
god likviditet

Målet nås

Att de delregionala
utvecklingsmedlen, DRUM,
sammantaget ska växlas upp
med minst 50 procent genom
att projekten medfi nansieras
med andra medelän de som
kommunerna och Västra
Götalandsregionen bidrar
med.

Den totala uppväxlingen
uppgår till en budgeterad
omslutning på 118 Mkr, vilket
innebär en uppväxling med
574 procent, det vill säga
faktor 5,74 (574 procent,
faktor 5,74).

Målet nås
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Bedömning

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål

uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det

lämnas inte någon bedömningen av rnåluppfyllelse. Grundat på vår granskning av

årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som

ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de

finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

5
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål Ja

Verksamhetsmäl Delvis

2022-04-O8

Fredrik Carlsson

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättals av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556O29-6740) (PwC) på uppdrag
förbundets förtroendevalada 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.

o
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-Ot

ÄRenoe rz Dnr KS 20221252

AB Melleruds Bostäder - prognos tl2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal Ll2O22 är 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det beror på något
högre intäkter samt att underhållsprojekten startar under de varmare årstiderna.

Resultat för helåret beräknas till 1,8 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget. Kostnaderna för el

ökar men intäkterna prognostiseras till 3 0/o högre än budgeterat.

Beslutsunderlag

. Prognos 112022 för AB Melleruds Bostäder,

. Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-05-04, g 23
r Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, g L67.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

sida
16

s 167 Dnr KS 20221252

AB Melleruds Bostäder - prognos U2O22

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal t12022 är 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det beror på något
högre intäkter samt att underhållsprojekten staftar under de varmare årstiderna.

Resultat för helåret beräknas till 1,8 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget. Kostnaderna för el
ökar men intäkterna prognostiseras till 3 o/o högre än budgeterat.

Beslutsunderlag

r Prognos 112022 för AB Melleruds Bostäder.
o Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-05-04, 923o 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.

:T)
Utd ragsbestyrka nden
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Kommunfullmäktige

Melleruds Bostäder AB - prognos Ll2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal 112022 är 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det
beror på något högre intäkter samt att underhållsprojekten startar under de
varmare årstiderna.

Resultat för helåret beräknas till 1,8 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget.
Kostnaderna för el ökar men intäkterna prognostiseras till 3 o/o högre än
budgeterat.

Beslutsunderlag

r Prognos L12022 för AB Melleruds Bostäder.
. Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-05-04, g 23

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-05-06 KS 20221252

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisa beth.ca rlstein@mel lerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se179



AB MELLERUDS BOSTÄDER

s23

Kvaftalsrappoft KVl med prognos 1

AB Melleruds Bostäders beslut

Styrelsen AB Melleruds Bostäder beslutar godkänna ekonomisk rapport KV t
med prognos 1.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Margareta Gunnarsson redovisar ekonomisk rapport med prognos

2022-03-31.

Resultatet för första kvartalet awiker från budget med ca +357 tkr.

Första prognosen för helår 2022 visar ett överskott på ca 649 tkr och kommer
ge ett positivt resultat på 1 826 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport ZA22-A3 med prognos 1

Skickas till:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

SAMMANTRADESPROTOKOLL N r 03
Sammanträdesdatum sida

2A7Z-A5-04 7

Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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AB Melleruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 1.2''22
2022-04-25

AB Melleruds Bostäder

Ekonomisk rappoft kvl och prognos 1 - 2022

Vd för AB Melleruds Bostäder, avger följande ekonomiska prognos för budgetåret 2022. Prognosen

baseras på balans- och resultaträlning per 2022-03-31. Utfall, budget, årsbudget och prognos för helåret

kan ni läsa i sifferform på sista sidan.

RESULTAT KV1

Resultatet för första krrartalet awiker från budget med ca +691 tkr. Vi har normalt sett ganska stora

awikelser i första kvartalet då många underhållsprojeK drar igång med de varmare årstiderna. I år har vi

kunnat komma igång bättre då Covid inte har begränsat oss som t ex under 2021.

Intäkterna awiker positivt med 2o/o över budget och kostnaderna awiker med ca 4,4olo under budget.

Även om kostnaderna är lägre än budgeterat för perioden kan vi se att elkostnader och värme blivit

dyrare än beräknat vilket vi tror påverkar hela året.

EKONOMISKANALYS OCH PROGI{OS 1

Efter de händelser som sattes i rörelse med kriget i Ukraina så räknar vi med lite awikelser från

budgeterad vakansgrad. Detta eftersom Mellbo tecknat avtal med Migrationsverket om 21 asyllägenheter

vilket ger en positiv effekt på förväntade intäkter. Även under akutfasen kunde Mellbo få en del intäKer

från sitt mottagande.

Vi förväntar oss också lite bättre intäKer på lokaler under 2022 jämföft med vad vi lagt i budget. Defta

då vi ser mer intäkter på främst Karolinen i Dals Rostock. Totalt sett visar prognosen ökade intäkter på ca

1 416 tkr (3%).

på kostnadssidan kan vi redan nu konstatera betydligt högre elkostnader p g a rörligt elpris men också

att energianvändningen (värme) ser ut att bli större än planerat. Flyktingmottagandet har också gett

kostnader iform av material, möbler men också övertidskostnader.

En förstörd lägenhet leder också till ökade kundförluster då vi inte räknar med att få ersättning för detta.

En viss besparing förväntas göras eftersom VD går ner i arbetstid under en period. Totalt sett på

kostnadssidan blir det ca 767 tkr i ökade kostnader på helåret (I,7o/o)'

Prognosens awikelse för bolaget som helhet för budgetåret är ca +649 tkr jämföft med budget'

VERKSAMHETEN

Verksamheten har under första kvartalet återgått till drift som liknar den före utbrottet av Covid. Vi kan

planera in fler och större åtgärder och samtliga arbetar på plats. Inga begränsningar råder heller i vår

kundmottagning.

Vi har genomfört stora underhållsåtgärder i flera fastigheter och allra främst på Karolinen i Dals Rostock.

Där hoppas vi att kunna locka många äldre som vill bo i tillgängliga lägenheter med bra standard och fina

miljöer. Vi har satsat på att skapa ett "sällskapsboende" med renoverade gemensamma utrymmen.

Efter att kriget bröt ut har företagets anställda fått jobba med en rad extra uppdrag då vi lite från dag till

dag fick anpassa oss efter de senaste nyheterna och behoven som fanns i Västra Götaland' Tillsammans

med kommunen skapade vi ett bra mottagande för de fösta flyktingarna som kom till Mellerud och

hamnade i en av våra fastigheter.

gu*Ftv?s
R:\Mellbo\EKoNoMl\prognoser\2022\Ekonomisk rapport 2022-03 med prognos docx 

- 
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AB Melleruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 1 - 2022
2022-O4-25

Det har sedan ersatts av ett intensiv arbete med att erbjuda 21 st lägenheter till Migrationsverket. 7 av

dem i princip helt inredda och redo att flytta in i och 14 st tomma lägenheter. Under en månads tid har
väldigt mycket annat arbete fått stå åt sidan då flyktingfrågan prioriterades och det har försenat en rad
projekt som vi nu ska sätta igång med.

Vi har också jobbat tillsammans med kommun och region för att förbereda för en familjecentral och

arbetet påbörjades i lokalerna under mars månad.

FRAMTID

En återkommande punkt på bolagets agenda är möjligheterna till nybyggnation i Melleruds tätort. Vi har
alternativ att bygga på och tittar just nu på alternativet att avropa ett av Allmännyttans upphandlade
kombohus. Det extremt ogynnsamma omvärldsläget med mycket höga byggpriser gör det dock
osannolikt att något kommer att initieras under 2022.

Prioriterat är också att få färdiga kontraK med kommun och region avseende lokaler som ska användas
tillfamiljecentral. Ytorna på Karolinen som per 2022-05-0t är outhyrda ser ut att hitta en hyresgäst inom
kort. Vijobbar också parallellt med att skapa möjligheter för regionen att stanna kvar i sina lokaler på

Norra Kungsgatan 1. Bl a genom aft tömma lägenheter som görs om till lokalyta.

Tack vare Migrationsverkets behov av lägenheter så har vår höga vakans i Äsensbruk sjunkit något men

vi ser det som en tillfällig händelse. Bolaget ser över vilka alternativ som står närmast till hands för att
kraftigt sänka vakansgraden där.

Bolaget står också inför byte av VD då nuvarande gör sin sista arbetsdag den 25:e oktober. Det är
osäkert hur lång rekryteringsprocessen blir och även hur bytet av VD påverkar pågående och kommande
projeK och drift.

Erik Josefsson, VD

3

R:\Mellbo\EKONOMI\Prognoser\2022\Ekonomisk rapport 2022-03 med prognos.docx

ffi MELLERUDS
: BOSTADER

183



AB Melleruds Bostäder
Resultat samt prognos per 20220331

Verksamhet

utlail tom
220331

tsuogel tom
22033t Ärsbudget Prognos

2000 - lntäkter bostäder 8784 403 8 768 968 34 595 862 35 L37 6L2

20L0 - lntäkter lokaler 2 222 I40 2 103 000 7 888779 8 188 000

2020 - lntäkter garage, p-plats r52 84t r57 251_ 629 000 629 000

2040 - lntäkter bränsle, el 970 533 943 349 3 735 000 3 900 000

2100 - Övriga driftsintäkter 1,67 468 99 999 400 000 400 000

2130 - övriga rörelseintäkter 3 694 U 452 000

Summa intäkter L2 30L L79 t2 072 567 47 248 64t 48706 612

2140 - Underhåll -1 898 460 -2 645 127 -10 580 525 10 580 525

2141 - Underhåll lokaler -3 105 -125 001 -500 000 -500 000

2150 - Reparationer 733 224 -300 000 -1 200 000 -1 200 000

2 L60 - Fastighetsskötsel/städ -1 495 205 -1 461 363 -5 845 469 -5 845 469

21-70 - Uppvärmning/kyla -2 037 374 -1 827 945 -5 L92397 -5 401 000

2180 - Vatten och avlopp -591 765 -810 000 -3 240 000 -3 240 000

2190 - Fastighetsel -1 255 755 -1 098 826 -2 89L 648 -3 500 000

2210 - Fastighetsanknuten administration -949 013 -99L 952 -3 967 840 -3 967 840

2211" - Central administration -282 608 -388 380 -1 553 510 -1 353 510

2220 - Fastighetsförsäkring -1,20 751 120 900 -483 600 -483 600

2230 - Avfallshantering -299 497 -327 999 -1 312 000 -1 312 000

2250 - Medel till hvresgästorganisation -9 885 -9 999 -40 000 -40 000

2280 - Fastighetsskatt -725 345 225 000 -900 000 -900 000

2350 - övriga driftskostnader -245 672 -268 251 -1 073 000 -1 073 000

2400 - Avskrivna hyres- och kundford, jur åtgärder -6 700 -50 001 -200 000 -350 000

2450 - Avskrivningar maskiner o inventarier -38 003 -44 250 -L77 000 -r77 000

2480 - Avskrivningar byggnader o markanläggningar -t 268 208 -1 300 002 -5 200 000 -5 200 000

2550 - övriga finansiella intäkter 10 203 12 501 50 000 50 000

2650 - Räntekostnader inkl borgensavg -414 590 -423 999 -1 696 000 -1 696 000

2900 - övriga förvaltningskostnader -78 929 0 -1L0 000

Summa kostnader -11 943 883 -L2 406504 -46 002 989 -46 879 944

Resultat 337 295 -333 937 1245 652 1 826 668

Prognosticerad awikelse mot budget: 581 016
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-Or

ÄRrNor re Dnr KS 20221217

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och
Skans 453 i Håverud under 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsfcirening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften
av Kanalmusået och Skans 453 i Håverud för 2022.

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom
den 20 april2022 med en ansökan till Melleruds Kommun om ett ekonomiskt stöd tilldriften
för 2021.

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds
hem bygdsföreni ng. Ka nalm useet ä r Skål leruds hembygdsförenings egen hembygdsgård,
Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året for såväl kommunens invånare som

allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget,

Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och
medlemmarnas stöd har föreningen kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet
under stora delar av året. Föreningen har även anordnat guidningar på Skansen 453
under sommartid.

Tack vare ett år med ett ökat antal besökare har Skålleruds Hembygdsförening kunnat ha

museet öppet under större delen av turistsäsongen 2021. De fina recensionerna för de olika

utställningarna bekräftar att föreningens arbete är uppskattat. Skålleruds Hembygdsförening
hade hoppats att under 202L även kunna inviga de två nya utställningarna om Varven i

Upperud och om kraftstationen i Håverud som är klara. De nya montrarna för DWJ och

Håfreströms Musikkår är under uppbyggnad. På grund av pandemin har föreningen inte
kunnat genomföra invigningen men planerar att genomföra detta under 2022.

Under hösten 2027 har priserna på el stigit kraftigt. Trots att föreningen har sänkt nivån på

underhållsvärmen har elkostnaderna bara för december blivit nästan 13 000 kronor. Priserna

ser ut att ligga högt under en långt tid framöver vilket betyder att föreningen inte kommer att
klara uppvärmningen av museet under våren. Detta medför att våra gamla föremå1, en del från

1700-talet, kommer att fara illa. Det pågående arbetet med utställningarna kommer också att
påverkas. Därför hoppas Skålleruds Hembygdsförening att Melleruds kommun kommer att höja

bidraget till Skålleruds Hembygdsförening för 2022.

Beslutsunderlag

. Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2022.

. Verksamhetsberättelse och bokslut för 202L

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24,5 168.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOCSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-0s-24

sida
T7

s 168 Dnr KS 20221217

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och
Skans 453 i Håverud under 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften
av Kanalmus6et och Skans 453 i Håverud för 2022.

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom
den 20 april2022 med en ansökan till Melleruds Kommun om ettekonomisktstöd tilldriften
för 202L.

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds
hem bygdsföreni ng. Ka nalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård.
Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som
allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.

Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och
medlemmarnas stöd har föreningen kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet
under stora delar av året. Föreningen har även anordnat guidningar på Skansen 453
under sommartid.

Tack vare ett år med ett ökat antal besökare har Skålleruds Hembygdsförening kunnat ha
museet öppet under större delen av turistsäsongen 2021. De fina recensionerna för de olika
utställningarna bekräftar att föreningens arbete är uppskattat. Skålleruds Hembygdsförening
hade hoppats att under 202L även kunna inviga de Wå nya utställningarna om Varuen i

Upperud och om kraftstationen i Håverud som är klara. De nya montrarna för DWJ och
Håfreströms Musikkår är under uppbyggnad. På grund av pandemin har föreningen inte
kunnat genomföra invigningen men planerar att genomföra detta under 2022.

Under hösten 202I har priserna på el stigit kraftigt. Trots att föreningen har sänkt nivån på
underhållsvärmen har elkostnaderna bara för december blivit nästan 13 000 kronor. Priserna
ser ut att ligga högt under en långt tid framöver vilket betyder att föreningen inte kommer att
klara uppvärmningen av museet under våren. Detta medför att våra gamla föremå1, en del från
1700-talet, kommer att fara illa. Det pågående arbetet med utställningarna kommer också att
påverkas. Därför hoppas Skålleruds Hembygdsförening att Melleruds kommun kommer att höja
bidraget till Skålleruds Hembygdsförening för 2022.

Beslutsunderlag

. Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2022.
r Verksamhetsberättelse och bokslut för 202L.
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

srgn Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

sida
1B

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till
driften av Kanalmus6et och Skans 453 i Håverud för 2022.

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

"9w"5,( Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-04-20 KS 202212L7

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans
453 i Håverud under 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften
av Kanalmus6et och Skans 453 i Håverud för 2022.

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag,

Sammanfattning av ärendet

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom
den 20 april2022 med en ansökan till Melleruds Kommun om ett ekonomiskt stöd tilldriften
för 2021.

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds
hem bygdsföreni ng. Ka nalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård.
Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som
allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.

Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och
medlemmarnas stöd har föreningen kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet
under stora delar av året. Föreningen har även anordnat guidningar på Skansen 453
under sommartid.

Tack vare ett år med ett ökat antal besökare har Skålleruds Hembygdsförening kunnat ha
museet öppet under större delen av turistsäsongen 2021. De fina recensionerna för de olika
utställningarna bekräftar att föreningens arbete är uppskattat, Skålleruds Hembygdsförening
hade hoppats att under 202L även kunna inviga de två nya utställningarna om Varven i

Upperud och om kraftstationen i Håverud som är klara. De nya montrarna för DWJ och
Håfreströms Musikkår är under uppbyggnad. På grund av pandemin har föreningen inte
kunnat genomföra invigningen men planerar att genomföra detta under 2022.

Under hösten 2021har priserna på el stigit kraftigt. Trots att föreningen har sänkt nivån på

underhållsvärmen har elkostnaderna bara för december blivit nästan 13 000 kronor. Priserna
ser ut att ligga högt under en långt tid framöver vilket betyder att föreningen inte kommer att
klara uppvärmningen av museet under våren. Detta medför att våra gamla föremå1, en del från
1700-talet, kommer att fara illa. Det pågående arbetet med utställningarna kommer också att
påverkas. Därför hoppas Skålleruds Hembygdsförening att Melleruds kommun kommer att höja
bidraget till Skålleruds Hembygdsförening för 2022.

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltni n gen

4tr 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488188
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-04-20 KS2O22l2L7

Sida

2 (2)

Beslutsunderlag

. Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2022.

. Verksamhetsberättelse och bokslut för 202L.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Skål leruds Hem bygdsfören i ng
Ekonom kommu nstyrelseförvaltningen
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Skå lleruds Hem bygdsförening

Museivägen 3

46472 Håverud

ordf.

MELLERU$$ (rJfv1 ii;i i ! N
Kommunstyrelsel($m0råt

ziji:{ -qå- 2 0

Till Kommunstvrelsen och Komm unfullmäktige i Melleruds komm un

Skålleruds Hembygdsförening, med Kanalmuseet och Skans 453 som huvudverksamhet ansöker om ett

driftbidrag för 2022.

Återigen står vi inför ett år av mycket ideellt arbete framför oss. Det är vår ftirhoppning att vi skall kunna

driva dessa verksamheter vidare och vårda alla föremål vi har samlat på Kanalmuseet under flera årtionden

Detta har varit möjligt genom olika bidrag. Melleruds kommuns årliga bidrag har varit av stor betydelse.

Tack vare ett år med ett ökat antal besökare har vi kunnat ha museet öppet under större delen av

turistsäsongen 2021. De fina recensionerna för de olika utställningarna bekräftar att vårt arbete är

uppskattat. Vi hade hoppats att under 2021 även kunna inviga de två nya utställningarna om Varven i

Upperud och om kraftstationen i Håverud som är klara. De nya montrarna för DWJ och Håfreströms

Musikkår är under byggande. Pga. Pandemin har vi inte kunnat genomföra invigningen. Vi planerar detta

under 2O22.

Under hösten 2O2Lhar priserna på el stigit kraftigt. Trots att vi har sänkt nivån på underhållsvärmen har

elkostnaderna bara för december blivit nästan 13 000 kr. Priserna ser ut att ligga högt under en långt tid

framöver vilket betyder att vi inte kommer att klara uppvärmningen av museet under våren. Detta medför

att våra gamla föremå1, en del från 1-700-talet, kommer att fara illa. Det pågående arbetet med

utställningarna kommer också att påverkas.

Därför hoppas vi att Melleruds kommun kommer att höja bidraget till Skålleruds Hembygdsförening för

2022.

Med vän lsning ,o

&*/*rLn"*-=-
Kjefstin Andersson, kassör

olF2022ffi

kf ;on,,,
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Bilaga:
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Verksa m hetsbe rätte lse 2O2L

Skå I leruds Hem bygdsförening

Grundad: l-952

Hembygdsgärd/Museum: Kanalmuseet i Håverud samt Skans 453 (skyddsvärn från andra

världskriget) vid Brudfjällsvägen nära Glycksjön

Kanalmuseets hemsida : www.kanalmuseet.se

Kontaktperson: Loic Manchec, Bäcken t, 46472 Håverud, tel. 070-640 2L 06,
E-post: loic@manchec.com

Ansvarig för Skans 453: Jonny de Capretz, tel. 076-853 36 42,

E-post: jdcjdcbegoode@gmail.com

Ordförande: Loic Manchec

Sekreterare: Jonny de Capretz

Kassör: Kjerstin Andersson

Övriga styrelsemedlemmar: lna Svartling, Lars Stålborg, Per Mården,
Patrik Stridh, Ann-Sofie Smed, Arne Mjörnstad

Medlemsantal: 190

Antal besökare: ca 3800 betalande

Även under 202Lhar Coronapandemin begränsat vår verksamhet. Kanalmuseet öppnade först ijuni, i början

med bara 3 dagar per vecka. Kerstin, Kalle och Vivianne har återigen stått som värdar. Många svenska

turister tog sig till Håverud förra sommaren och så blev det även under 202L. De utländska turisterna som

uteblev 2020 kom tillbaka i år, främst från Tyskland och Holland. Det blev en liten ökning i antalet besökare

på Kanalmuseet.

Den planerade invigningen av vår nya utställning "Varven i Upperud" blev dock inte av. Tack vare bidrag från

Riksantikvarieämbetet har vi kunnat flytta alla tunga ångmaskiner i det gamla tvätteriet och bygga nya fina

montrar. Nytt datum för den invigningen är inte bestämt, men vi hoppas kunna genomföra det under våren

2022.

I juli genomförde Oluf Skoogh sitt "Brudfjällsrace". Starten ägde rum framför Kanalmuseet och många

elitcyklister fanns med i år.

I slutet av augusti ordnade vi återigen "Loppisrundan runt Höljen" med ca i.5 utställare. Den brukar äga rum i

slutet på majunder Kristi Himmelsfärds-helgen, vilketviockså hoppas kunna genomföra nästa år.

Kanalmuseet var öppet varje dag under turistsäsongen. Så även I början av september, då många utländska

turister fanns kvar i Dalsland.
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Under våren påbörjade vi ommålningen av museets fasad mot parkeringen. Ett enormt arbete som Kalle och

vår egen målare Lars kämpade med under en stor del av sommaren. Vi fick byta många dåliga delar av

fasaden innan vi kunde avsluta målningen under sen höst.

1 september ägde vårt försenade årsmöte rum, utomhus framför Kanalmuseet. Arne Myrhberg och Asbjörn

Andersson, som på egen begäran önskade avsluta sitt medlemskap i styrelsen, avtackades. Som ny medlem

valdes Anne-Sofie Smed och Arne Mjörnstad.

Tillsammans med de övriga verksamheterna i Håverud, Upperud, Äsensbruk och i samarbete med Skålleruds

Byalag kunde vi i år genomföra "Ljus- och Eldfest runt Höljen" Det numera traditionella evenemanget

uteblev förra året, men i år blev det återigen till en stor familjekväll. Kanalmuseet hade fri entr6 och vi

serverade kaffe och våffla. Musik blev det också med Lars Nilsson och Jonny de Capretz.

Första advent blev det julmarknad i Håverud. På Kanalmuseet sjöng Jonny härliga jullåtar. Vi ordnade en

tipspromenad där första priset var ett "Dalsland Runt" spel.

Då smittorisken ökade igen i december beslöt vi att inte ha något julkaffe för medlemmarna. Kalle, Kerstin

och Viviane tackades dock för sitt goda arbete under året med present och tårta. Styrelsen vill även här tacka

alla för det ideella arbetet som många gör och som hjälper till att få vår verksamhet att gå ihop.

Håverud 31 december 2O2I

Loic Manchec, ordf.
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8625A1-0759

sryrelsen för skåileruds Hembygdsförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling

under räkenskapså rct 2021-01"0't' - 2021'-12-31'
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Skålleruds Hembygdsförening

862501 -0759

RESULTATR,AKNING

2021-01-01
2021-12-31

2(s)

2020-01 -01

2020-12-31

Rörelseintälrteri lagerförändringar m.m.

Statliga bidrag

Bidrag

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Summa rörelsekostnader

122 161

60 000

364 817

57 550

604 528

-92176
-181 546

-259 632
-533 354

7 481

194 034

274 492

45 694

521 701

-81 043

-177 098

-230 015

-488 156

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

-4 873

-4873
-5 766

-5766
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Skålleruds Hembygdsfcirening

862s01 -07s9

BALANSNITIUN.IC

TITLGÅNGAR

Omsättningstillgån ga r
Kortfrbtiga ford ringa r
Kundfordringar

Övriga fordringar

Su m ma ko rtfr istig a ford rin g a r

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bonk

2

2021-12-31

31 500

59 650

91 7s0

-23 737

-23 737

3(s)

2020-12-31

30 000

56 550

86 550

-83 797

-83 797

SUMMA TIIIGÄNGAR
67 413 2753
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_ Skålleruds Hembygd#cirening

862501 -0759
4(s)

2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat
-77 436

66 301

-105 215

27 779

Gngfristiga skulder
Övriga skulder 13 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15 944

5 336

17 268

40 000

2 623

5 850

21 067

37 649

SUMMA EGET KAPITAT OCH SKULDER 67 413 2753
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, Skålleruds Hembygdsförening

862501-07s9

NOTER

s(s)

Enligt BFNAR 2017:3

Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen samt Bokforingsnämndens allmänna råd och vägledningar

Föreningen äger följande obelånade fastigheter Mellerud Krökersrud 1 :204 och Mellerud Krökersrud 1:219,

Skans 453.

UNDERSKRIFTER

Mellerud

Hzr-,t-*
c Manchec

-03-28

2022-03-28

Andersson

F*,eh
Ann-Sofie

f-r.l

2022-03-28

Per Mården

2022-03-28

lna Svartling

2022-03-28

Ltå;;F;,{n-

Smedh

I
Åc'r'-o

Lars

€lntl"*f
2022-03-28

Stålborg

2022-03-28

197



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-OL

ÄReNor rg Dnr KS 20221279

Rappoftering av avtalssamverkan 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelse
och nämnder.

Sammanfattning av ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller
delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i

kommunallagen (2077:725), KL. Bestämmelserna ger även mojlighet till så kallad extern
delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap.
38 5 KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om
kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 5 KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och
rapportera dessa till kommunfullmäktige, Syftet med rapporteringen är att kommun-fullmäktige
ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om
den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende
i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till
budget. För år 2022 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta
ärende.

I bilagan till denna tjänsteskrivelsen återfinns en sammanställning över de samverkansavtal
som varit giltiga under år 2022från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller
information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller
landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och
om denna möjlighet har utnyttjats.

Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen
och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverkan2022 som ska rapporteras.

Beslutsunderlag

. Avtalssamverkan kommunstyrelseförvaltningen

. Avtalssamverkan samhä llsbygg nadsförvaltn ingen/ byggnadsnämnden

. Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
o Avtalssamverkan socialnämnden
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Årendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 juni 2022,
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Kommunstyrelsen

Rapportering av avtalssamverkan 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelse
och nämnder.

Sammanfattning av ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt
eller delvis ska utforas av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan
finns i kommunallagen (20L7:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad

extern delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap.

38 5 KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om

kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 5 KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och

rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommun-
fullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om

den utförs av en annan kommun eller en region,

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat
ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens
förslag till budget. För år 2022 rapporleras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat
genom detta ärende.

I bilagan till denna tjänsteskrivelsen återfinns en sammanställning över de samverkansavtal
som varit giltiga under år 2022 frän respektive sektor/funktion. Sammanställningen
innehåller information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka
kommuner eller landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till
extern delegering och om denna möjlighet har utnyttjats.

Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen
och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverkan2022 som ska rapporteras.

Beslutsunderlag

. Avtalssamverkan kommunstyrelseförvaltningen

. Avtalssamverkan samhällsbyggnadsförvaltningen
o Avtalssamverkan byggnadsnämnden
. Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
. Avtalssamverkan socialnämnden

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-05-t9 KS 20221279

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se199



rl
alrlft
rt

r'l
li

MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0s30-181 05
ka rl.olof. petersson@mellerud.se

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-t9 K520221279

Sida
2 (2)
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2022-05-30

Avtalssamverkan inom Kommunstyrelseförvaltningen 2022
Har möjlighet till
delegering nyttiats
(Ja/Nej)

Nej

Nej

Nej

Nej

Ger avtalet möjlighet
till delegering (Ja/Nej)

Nej

Nej

Nej

Nej

Verksamhet som
bedrivs med stöd av
avtalet (beskriv
kortfattat)
Delad tjänst som arkivarie
motsvarande 50 procent per
kommunl

Bengtsfors kommun lånar
personella resurser
motsvarande 20 procent för
arbete med civil beredskao
Gemensam
systemadministration av
ekonomisystem ca 25
procent

Dals-Ed kommun lånar
personella resurser
motsvarande 20-30 procent
för arbete med
upphandlinqar

Avtalsparter (exkl.
Melleruds kommun)

Bengtsfors kommun

Bengtsfors kommun

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Mellerud

Dals-Ed kommun

Avtal (ange namnet på
avtal)

Arkivarie

Civil beredskap

Systemadministration

Upphandling

1 Kommer att ändras till 2 arkivarier som delas mellan Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner
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Från: Magnus Olsson <magnus.olsson@mellerud.se>

Skickat: den 31 maj202209:20
Till: I ngrid Engqvist < lngrid. Ensqvist@mellerud.se>; Suza nne Hå kansson

<suzanne.hakansson @mellerud.se>
Ämne: Köp av tjänst

Plan och byggenheten köper 50o/o planhandläggare av Färgelanda kommun.

Det är löpande och uppsägningstiden är 6 månader,

Med vänlig hälsning
Magnus Olsson

Förva ltningschef
Sa mhä llsbyggnadsförva ltningen
Melleruds kommun
0s30-18L72

MELLEruDS
t(oiltiluN
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Ingrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

Karl-Olof Petersson

den 17 maj2O2214:03
lngrid Engqvist
VB: Rapportering avtalssamverkan

Skickades från E-post för Windows

Från: Anders Pettersson
Skickat: den 17 maj2o22L4:Ot
Till: Karl-Olof Petersson
Ämne: Sv: Rapportering avtalssamverka n

Hej!
Utöver gymnasieutbildning har vi ingen avtalssamverkan.

Med vänlig hälsning
Anders Pettersson
Förualtningschef
Kultur- och utbildning
Melleruds kommun
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-23

sida
15

s84 Dnr SN 24221129

Redovisning av avtalssamverkan inom Socialnämndens
verksamhetsområden

Beslut
Socialnäm nden översänder redovisningen till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående lista beskriver befintliga samverkansavtal inom Socialnåmndens
verksamhetsområden apri 2A22, där Melleruds kommun köper eller säljer uppdrag till annan
kommun. Av listan framgår när samverkansavtalen är upprättade med stöd av 9 kap 37 g
Kommunallag (KL), så kallad aWalssamverkan. Den kommun som är markerad med kursiv text
år uppdragstagare. Ett arbete pågår med att se över de äldre befintliga samverkansavtalen
exempelvis LSS-, familjerätt- och familjehemenheten för att nyttja möjligheten till extern
delegation.

Vel*samhetsornåde Uppdrag Kommuner Avtalsamverkan
enligt 9 kap 37 5
KL

Extern
delegation

Förvaltn ingsövergripande Scialchef Bengtsfors och
Mellerud

la Nej

FörvaltningsövergripaMe Verksamhebchef
stab- och
adrninistration

Bengtsfors och
Mellerud

la Nej

Förualtningsöverg ripande Verksamhetschef
individ- och
familieomsoro

Bengtsfors och
Mellerud

la Nej

Förva ltningsovergripande Verksamhetschef
stöd och service

Bengtsfors och
t4ellerud

la Nej

Förvaltni ngsövergripande Verksamhetschef
vård och omsorg
boende

Bengtsfors och
Mellerud

Ja Nej

Förvaltningsovergripande Verksamhebchef
vård och omsorg
övriot

BengEfors och
Melbrud

)a Nej

Slab- och adrninistration Socialt anwarig
samordnare fSAS)

Bengtsfors och
Mellerud

la Nej

Siab- och administration Alkohol- och
tobakshandläggni
ng

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud, Siiffle och
Åmål

la Nej

Individ- och
familjeomsorg

Enhetschef
biståndhandlåggni
no

Bengtsfors och
Mellerud

Ja Nej

Individ- och
familjeomsorg

Skuld-

lbudgetrådgivning
och
dödsbohandläggni
nq

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerudoch Amäl

la Nej

Individ- och
familjeomsorg

Familjehems-
enheten

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Åmål

Nej Nej

Justerandes srgn Utdragsbestyrka nde

204



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-A5-23

sida
16

Individ- och
familjeomsorg

Familjeråtts-
enheten

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Åmål

Nej Nej

Individ- och
familjeomsorg

LSS-enheten Eengtsfors. Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Ånål

Nej Nej

Individ- och
familjeomsorg

Barnahus Bengtsfors, Dals-Ed,
Mellerud ach Åmål

Nej Nej

Individ- och
familjeomsorg

Socialjour Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda. Lysekil,
Mellerud, Munkedal,
Orust Sotenäs,
Strömstad, Tanum,
Trollhättan,
(kldevaila,

Vänersborg och
Åmål

Nej Nej

Individ- sch
familjeomsorg

St(yddat boende Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud,
I roifhatan,
Vänersborg och
Ämål

Nej Nej

Stöd och Service Socialpsykiatri
personligt ombud

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Lysekil,
Mellerud, Munkedal,
Orust, Sotenäs,
Strömsfad. Tanum,
Trollhätbn,
Uddevalla,
Vänersborg och
Åmål

Nej Nej

Vård och omsorg Korftidsplatser
äldreomsorg

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Ämål

Nej Nej

Beslutsunderlag

. Tjånsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden DanielJensen (KD): Socialnämnden oversänder redovisningen till
Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detba.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

ndes sign Utdragsbestyrkandel
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i n gen 2022-06-Ot

ARENDE 20

Redovisning av öppna ärenden 2O22-O5-3L

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner redovisn ingen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna
ärenden två gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni

Beslutsunderlag

. Ö ppna ä renden kom m u nstyrelseförva ltn ingen 2022-05-3 1.

. Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-05-3I
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O ppna ä rende n i nom kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2O22-05- 3 1

Arendenummer Arendemening

KS 2011/539 
flef\aljplan 

for kvarteren Trädgårdsmästaren 1, Holm 1:65, Mellerud I:16, I:24

KS20I4l37B Krökersrud 1:84 - utredning om ny detaljplan

KS 2015167 Plan för gång- och cykelvägar inom Melleruds kommun

KS 20151492 Anslagstavlor i kommunen

KS 2016/141 
:?,J,"r1,ä:,'"t 

och presentation av nyanställda samt kommunens uppskattning av

KS 20L61326 Detaljplan/planprogram för Östra Järn I:73

KS 20171672 Översyn och uppdatering av föreskrifter, planer, policys, riktlinjer och strategiert\r 'vL' t v' L 
inom personaladministrativa området, uppdrag

KS 20171733 ry*ä:[åTingen 
enhetschef inom Melleruds kommun ska ha ansvar for fler än

KS 2018/41 STYREL - Tredje planeringsomgången

KS 2018/125 Motion om plan för utvecklingen av lek- och aktivitetsplatser

KS 2018/151 Regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds kommun

KS 2018/258 Förslag om Föreningshus i Mellerud

KS 20L81264 Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds kommun

KS 20181264 Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds kommun

rc.?nl a/?Än Medborgarförslag om en vägsträckning för gångtrafik mellan Violvägen ochr\J 4vrvlJvv 
Kroppefjälls hotell och vandrarhem och Kroppetjälls barnstuga iDals Rostock

KS 2018/396 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun, revidering

KS 2018/758 Handbok för dokument- och ärendehantering i Melleruds kommun, revidering

KS 2019142 Lokalförsörjningsplan för Melleruds kommun

KS 2019/130 Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort
KS 2019i 161 Nyttjanderäftsavtal gällande del av Bråna Sjöskog vid Vita Sannar

Kq ?n1o/??R Avtal och dokumentation för signering mellan Västra Götalandsregionen ocht\s LvLrt 'rv Melleruds kommun i Västra Götaland kring reglering av personuppgiftsbehandling

KS 20191263 Tvärgrupp vid införande av e-arkiv för Procapita (skola)

KS 2019/366 Frågor om framtiden för fortsatt byggnation på Ängenäs m.m.

KS 2019/416 Medborgarförslag om motorcrossbana i Mellerud

K520191436 Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun

KS 20191443 Medborgarfcirslag om åtgärder på Råggatan i Mellerud

KS 20191492 Projekt Primärkarta

KS 2019/596 Sunnanå Hamn - upphandling av verksamheter

KS 201el63e fTäXi,;Tambitionsnivå 
för uthållighet vid samhällsstörninsar och laserhållnins

K52020179 Synpunkter/frågor kring Melleruds kommuns förhållningssätt till fibeföreningar
KS 2020/69 E-arkiv breddinförandeprojekt

KS 2020170 Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

KS 2020171 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

KS 2020/Be :fiåilffi:rä:(;3T:i0." 
och strukturera aktiviteter för målsruppen unsa

K520201I27 Huvudmannaskap för hyreslägenheter inom lagen för stöd och service

KS 20201170 Pandemin Covid-19 (Corona) - nyhetsbrev, information m.m.

K520201205 Personalförsörjningsplan för Melleruds kommun

KS 20201216 Arbetsintegrerat socialt företag (ASF) - Caf6 Rocket

KS 2OZO|25O Motion om att hela Äsensbruk ska leva
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Oppna ä renden i nom kom m u nstyrelseförva ltn i n g en 2O22-05-3 1

Ärendenummer Ärendemening
KS 2020i288 Motion om att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast möjligt

KS ZOZO/3gg ::ilX?åtrnning 
för kommunernas arbete med krisberedskap i samband med

K520201467 Lokal undersökning av barn och ungdomars fritidsvanor i Melleruds kommun 2020

KS 20201463 Projekt Sjöskogsleden inklusive motionsslinga i Sunnanåskogen

KS 2020147L Synpunkter på Melleruds kommuns verksamhet och krav på åtgärder

KS 20201502 Medborgarförslag om fritidsbank

KS 20201520 Remiss - Mall för kommuners beredskapsplan för dammhaveri

KS2020/536 Kommunfullmäktigearbetsordning,revidering

KS Z02Ol614 Medborgarforslag om väjningsplikt i korsningen Kapellgatan/Köpmantorget

KS 2020/633 Avstängning av anställd med kvarvarande avlöningsförmåner

KS 20201642 Avstängning av anställd med kvarvarande avlöningsförmåner

KS 20201684 Skötsel av motions- och friluftsanläggningar kring OK-stugan

KS 2020/685 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars
camping i Melleruds kommun

KS 2020/686 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars
camping i Melleruds kommun

KS 20201696 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars
camping i Melleruds kommun

KS ZO2O.7O3 överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars
camping i Melleruds kommun

rq ?n?n/7?q Uppdatering av avtal om upphandling, samordning och utförande av serviceresor
i nom ra men för Västtrafiku ppd raget An ropsstyrd/Sä rs ki ld kol lektivtrafi k

vc. )^)^t-74o Länsrapportens undersökning 2020 - Webbaserad enkätundersökning för
t\J lvLvt ' tr uppföljning av kommunernas ANDT-förebyggande arbete

KS 20201777 Medborgarförslag om skateboardramp i Äsensbruk

KS zozolT'z i,ä[T:: 
om medfinansiering av upprustning m.m. av befintlig konstsräsplan i

KS 2021/3 Vindkraftverket Sunnanå 1:2

KS 202Il14 Uppföljning av intern kontrollplan för 202I
KS202Il2I Skriftlig varning av anställd enligt AB $ 11

KS 202Il3I Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

KS 2021/6s äåt:?:läpå 
eventuella höjninsar av avsifter och införande av kilometertaxa i

KS 2O2I|9I Avtal om fiberanslutning för Norra Älvsborgs Räddningsförbund

KS 202L192 Avslag Parkeringstillstånd 2021

KS202LlLzB Frågor om åtgärdsplan för bättre pendlingsmöjligheter till och från Mellerud

KS202IlL3Z Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

KS 2OZI|L34 Elljusspåret i Åsensbruk - avtal

KS 20211138 ffSä;i"torfordonspooler 
- på väs mot ökad delning av motorfordon (SoU

KS 20211162 Kommunfullmäktiges sammanträden på webben

KS 20211165 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i byggnadsnämnden

KS 20211183 Överlåtelse av Mellerud Trädgårdsmästaren 4

KS 20211237 Vita Sandars Camping - godkännande av investering i pergola över uteserveringen

KS 202U270 Projekt Centrumutveckling - Torg/parker

KS 202U271 Projekt Tillgänglighetsanpassningar inklusive skyltning Torget
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öppna ä renden i nom kom m u nstyrelseförva Itn i n g en 2O22'05-3 1

Ärendenummer Ärendemening
KS202I|2BI Skriftlig varning av anställd enligt AB $ 11

KS 2021/306 Delregional oljeskyddsplan

KS 2021/358 inspektion av Melleruds kommuns systematiska arbetsmiljöarbete

Begäran om laglighetsprövning/inhibition av kommunfullmäktiges beslut 202I-05-
KS ZOZU3}I 26 angående avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde -

Mellerud och Bengtsfors kommun

KS 20211404 E-arkiv Väst - förfrågan om ny medlem i samverkan

KS 202L1409 Intresseförfrågan om utredning av mobiloperatörernas täckning

KS 2OZU4I2 Ändring av stadsplan för östra delen av Melleruds köping

KS Z02Ll4L5 Uppsägning av avtal om ärendehanteringssystemet (diarium) W3D3

KS 202L1427 Avtal - Telia

KS 202U430 Kartläggning och samverkan kring e-arkiv

KS2O2U434 Medborgarförslag om gång- och cykelväg från centralorten till Bloms Varuhus

K5202U441 Skriftlig varning av anställd enligt AB $ 11

Ks zo2,4'r il:fl:r"Jå"norslas 
om cykelväs på eller bredvid järnväsen från Håverud till

KS2O2Ll4B5 Ändring av stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping

kc ?n?1/qn? Begäran om uppräkning av grundbidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
t\J lv1Ll Jw' (DWJ) för verksamhetsåret 2022

KS 20211508 Projekt Gator runt Ugglan - projektering, startbesked

KS 20211530 Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppetjäll 2:5 m.fl.

KS 20211553 Uppsägning av anställd på grund av arbetsbrist

K520211557 Bygglovshandläggare till Tillväxtenheten

KS 202t1564 Kanalyran 2022

vc. )n)1t\7) Medborgaförslag om att lägga en halvmeter med grus eller kolstybb bredvid gång-
t\r 1v1Lt J' ' och cykelbanan runt golfbanan

KS 202l/sBB ffå'å::"fJ:[il#å;:T:S1u'äskande 
om meder Lånssiktis rösnins för

K5202L1602 ProjektPlatsvarumärke

KS 20211613 Y,:1,?:gl'1";:fr:;I 
satrjus på gång- och cvkerväsen merran oxsatan och

KS 2021i618 Medborgarförslag om belysning i hundrastgården i Mellerud

KS 2021/619 Medborgarförslag om badstege på ön vid Vita Sannar samt på närliggande udden

KS 20211637 Plan för arbetet med barn och unga (0-20 år) avseende tandhälsa, fetma och
t\J 1v1lt vJ' 

språkförstående

KS 20211638 Plan för extraordinära händelser

KS 202I164L Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun, revidering

vc. )^)l ,AAA Ansökan om investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning på f lljusspåret
r\J Ävarlv rv vid oK-stugan i Dals Rostock

KS 2021/655 1;S* 
- Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

K520211664 Kommunbidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun 2022

KS 20211668 Avtal om driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler

KS 202U673 Ansökan om amoteringsfrihet för avräkningsskuld för 202I

KS2022lI Kommunstyrelseförvaltningen - övrig post 2022

,,-a^..,a Kallelser(sammanträdeshandlingar)2022förkommunfullmäktige,
]\J zvzztz kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet
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öppna ä renden i nom kom m u nstyrelsefö rva Itn i n g en 2O22-05-3 1

Arendenummer Arendemening

ve )n)) t? Protokoll 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
t\J av'Lt " arbetsutskott och miljö- och hälsorådet

ve )^))ta Anmälan om beslut (för kännedom) från byggnadsnämnden, kultur- och
t\J 1v111 ' utbildningsnämnden och socialnämnden 2022

KS 2OZZIS Spontanansökningar om jobb, praktikplats m.m. 2022 inomt\r 'v"t " kommunstyrelseförvaltningens verksamhet

Utse systemadministratörer i internetbanken, som två i förening, administrerar
användarnas behörigheter 2022 Utse personer som får behörigheter i

KS2022l14 internetbanken2022 Utse personer, som två i förening, utfärdar och löser in
checkar, postväxlar plus och bankgiroavier samt andra anvisningar på kommunens
bankkonton 2022

Ks 2o22l17 lli33il?iill;ili:om 
att fordonshastisheten på och runt Köpmantorset anpassas

KS 2022ll9 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2022

KS2022l2B Arkivmyndighetenleveransprotokoll2022

KS 2022130 Synpunkter på bemötande och service från enheten för Digital service

,.^ ^^^^,e? Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025 - Melleruds kommuns
Ks 2u22156 

åtagandä i åtgärdsprogrammet för miljömålen

KS ZOZZI6Z t;ytt*trelsens 
investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024-

KS 2022163 Lönerevision 2022

K52022164 VlSlTAsturistinformationauktorisation 2022

KS 2022168 Fritidsladdning 2022

Kq )^))t-7) Tillkommande underbiträden till personuppgiftsbiträdesavtal mellan iT-fabriken
t\e 'vL't ' ' Sverige AB och Melleruds kommun gällande integrationsplattform för e-arkiv

KS 2022173 Ansökan/Redovisning om driftbidrag 2022

KS 2022180 Medborgaförslag om ett mer handikappvänligt Mellerud

KS 2022182 Förtroendevaldas arbetsverktyg

KS 2022185 Finansiella rapporter 2022

KS 2022187 Ansökan om bidrag till Grannsamverkan 2022-2023

Kc. )^)) t.'1 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service
till funktionshindrade (LSS) 2022

KS2A22lI02 Kameraövervakning på kommunens skolor

Ks 2,zzlr,4 U?1n:?t*arslag 
om bättre belysnins vid Lunden/Parksatan for ökad trysshet och

KS 20221106 Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025

KS 20221I2I Ansökan och redovisning för bidrag till bygdegård och allmän samlingslokal

KS 20221728 Enkät - IoT i Västra Götalandsregionen

KS 20221729 Enkät säkerhetsskydd

KS 20221136 Parkeringstillstånd Avslag/Avskrivning 2022

K520221137 Redovisningscontoller/ekonom vid ekonomienheten

K52022115I Skriftlig varning av anställd enligt AB $ 11

KS 20221152 Ansökan om bidrag till hjärtstartare

KS ZO22lL54 X;jår"Jg.ndrslag 
om ett klot som synkar med satunamnen i rondellen in till

KS 20221t55 Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar och redovisningar

KS 20221t59 Gällande ansökan om medlemsbidrag

K520221172 Medborgarförslag om farthinder vid övergångsstället ner till Sundserudssjön
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Oppna ärenden inom kommunstyrelseförvaltningen 2O22-05-31

Ärendenummer Ärendemening
KS Z022lIB3 Antagande av hemvärnsman 2022 - yttrande över ansökan

KS 2}22ltg5 Medborgarförslag om lekplats i Åsensbruk

KS 20221204 Riktlinje fclr styrande dokument

KS 20221215 Kommunfördelning av boendeplatser för skyddsbehövande från Ukraina

Ks zo2zl2r7 fffi:iffi 
ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och skans 453 i Håverud

Ks zozzlzrg y1il, ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för perioden 2023-

KS 20221220 Eldningsförbud 2022 (brandriskbedömning)

KS 20221224 Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2027

KS 20221225 Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård i annan kommun 2022

KS 20221226 Ansökan om investeringsbidrag för inköp av åkgräsklippare till Bolstad Prästgård

K520221227 Prognoser 2022

KS 2OZ2/22g Prognoser.20.22 för kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelseförvaltningen
' ocn samnallsDyggnaosrorvaltnlngen)

KS 20221234 Avtal

v< )^)) t)?-t Medborgarförslag om skyltar vid hundrastgården i Mellerud med texten Rökning
t\J aw.1l 1J' 

förbjuden och Att här plockar man upp efter sin hund

K520221238 Krav på upphävande av sockeförbud i cafeterian på Rådaskolan

KS ZO2Z,24Z Remiss - Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag
t\e -v"I L t1 

för tjänsteresor och hemresor

KS 20221243 Lån, förlängning, omsättning, borgen m.m.2022
KS 20221244 Ekonom till ekonomienheten (vikariat2022-05-75--12-31)

KS 20221245 Driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2022

KS ZO2Z|249 överenskommelse mellan RF-SISU Västra Götaland och Melleruds kommun

KS 20221252 Melleruds Bostäder AB - prognoser/delårsbokslut 2022

KS 20221253 Anställningsbeslut (delegation/verkställighet) - kommunstyrelseförvaltningen 2022

KS 20221256 Arvoden för röstmottagare 2022

KS 20221267 Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag

KS 20221277 Registrering för lotteri enligt 6 kap. 9$ i spellagen

KS 20221275 Sister Cities-avtal mellan Scandia och Melleruds kommun, roller/ansvar

KS 20221276 Internbudget 2023 med plan för 2024-2025 för kommunrevisionen

KS 20221277 Remiss - Ny digital översiktsplan - Ämål 2050

KS 20221279 Rapportering av avtalssamverkan 2022

KS 20221285 Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning 2022

KS 20221286 Bidrag till Samordningsförbundet Väst 2023

KS 2o22l2It ilJir?i;5i:#äiJt'torbunds 
årsredovisning 202t samt sranskninssrapporter och

v< )^)) t)aa Revidering av socialnämndens reglemente och tillägg av tillsynsavgifter med
t\J LvL't Lvv 

anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

KS 20221289 Medborgarförslag om att Tingshusgatan i Mellerud döps om till Olle Ljungs gata

KS 20221293 Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat2022
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öppna ärenden inom samhällbyggnadsförvaltning en 2O22-05-31

Ärendenummer Ärendemening

KS 2016/182 Ny intagsledning Vita Sannar, projektbeskrivning. Kontrakt konsult projektering.

KS 20171s76

Friidrottsanläggningen på Rådavallen. Anläggningen är i väldigt dåligt skick och

behöver åtgärdas. ökat intresse för friidrott. Att kunna ge ungdomar chans till att
prova på friidrott. Idrottslärarna på Dahlstiernska, Rådaskolan och Nordalskolan.

Projekt Rådaval len, friidrott

Lakvattenutredning på Hunnebyns avfallsanläggning. 55I-34756-2006. Ansökan

om förlängt datum för lakvattenutredning till Länsstyrelsen. Leveransavtal
konsultmäklare.

KS 2017ls81

KS 20181322 Projekt Ny entr6 kommunhus

Bygglov Ängenäs 2:16. Nybyggnad av särskilt boende samt fem
komplementbyggnader . Byggnadsnämnden 20t8.122.233 Dispens, ta bort dike,
Ängenäs 2:21. Länsstyrelsen 521-13605-2018.

KS 2018/430

KS 201slz8s

KS 20181494

KS 20181763

KS 20191140

KS 20191142

KS 2019/239

KS 20191266

KS 2019/3s6

KS 20191392

Avtal om medfinansiering och samverkan - åtgärder på f+S och Väg 166 i

samband med handelsetablering Västerråda Melleruds kommun. Trafikverket TRV

2015/11188. Karta

Projekt Utredning av kretsloppspark Projekt Etablering kretsloppspark Hunnebyn

Tillbyggnad grundskola. Lunden 1. Byggnadsnämnden 2018.334.235

Projekt Utbyggnad Sapphult

Projekt Ängenäs busshållplats

Samrådssvar och beslut. Planerade vattenuttag och intagsledning i Vänern.

Ätgärdsbehov för att förebygga olyckor vid Melleruds järnvägsstation

Påm i n nelse avta lsförslag f u I lserviceavta I Sjöfa rtsverket

Beslut med anledning av anmälan om användande av avfall i anläggningsändamål
2019/1032.Mn

KS 2019/398
Skrivelse från Vita Sannarvägens vägsamfällighet angående utbyggnad av Vita

Sandars camping.

Delegeringsbeslut 5 19/106 Bråna 4:1 Marklov, anläggande av bullervall.
Diarienumm er 2019.27 3. 238 Sta ft besked och faststäl lande av kontrollpla n

KS 2019/461

KS 2019/481
Bygglov Tornet 1 och 2. Ändrad användning från kontor till förskola, ombyggnad
av lokaler, anläggande av lekplats och nybyggnad av komplementbyggnad.

KS 2019/498
Delegeringsbeslut MYREN 4 Fasadändring vårdbyggnad samt anläggande av
parkering

K520191642 Rivningslov, Starbesked och rivningsplan Mellerud 2:1
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öppna ärenden inom samhällbyggnadsförvaltnin gen 2O22-05-31

Ärendenummer Ärendemening

v< -)n)nt.t4,' SUrurunruÄ 1:2 Sammanbyggnad av torp samt ändrad användning från bostad till
r\s av.vl Å rv 

foreningslokal Dnr 2020.22.234

KS 2020/195 Bygglov Sunnanå 1:29. Nybyggnad väderskydd, skärmtak

KS 20201253 Delegeringsbeslut, Tärnan 1, nybyggnad av arbetslokal och silo.

KS 2020/309 Myren 4 Ändrad användning samt ombyggnad

KS 2020/315 VA Upperud - Upperud B:1

KS 202014L7 Beviljat bygglov Lunden 1, för nybyggnad av växthus.

KS 2020/418 Projekt Myren 4 Bergs, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning

KS 20201462 Enkät om intresse av extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna

KS 2o2otso7 :?[;}|ä:ff$ f ,ätva 
för vatten- och avloppslednins senom kommunens mark

Ks zozolsz, flilil?:me 
Klacken i Mellerud - framtidsstudie Projekt Anpassning pannor till nya

KS 2020/530 Försäljning av mark i del av kvarteret Ugglan i Mellerud

KS 2020/591 Upprustning av P D Lundgrens torg och utredning om fast scen

KS 2020/592 Projekt Sverkersbyn-Mellerud överföringsledning

KS 20201632 Möte Åsensbruks byalag 2O2O-09-I7

KS 2020/638 Projekt Elljusspår belysning

KS 2020/639 Projekt Tillgänglighetsanpassningar Gata/park2020

KS 20201652 Felaktigt anslutet dagvatten till spillvattenledning, Gerdsrud

K520201691 Avslut av VA-projektet på fastigheten Krökersrud I:2I0, Bäcken Håverud

KS 2O2Ol69z Äterställning projekt Upperud VA

KS 20201706 Medfinansiering av byggnation av GC-vägar i Dals Rostock

KS 202017It Projekt Bränna förstärkning ledningar

K520201712 Projekt Leveranssäkerhetförstärkning ledningar

KS 20201759 Bygglov för skylt, Bråna 4:3

KS 2020/802 Avskrivning befintliga reningssystem, Forsbo 1:B

KS2020/810 SlutbesiktningVA-anläggningarSundserud

KS 2021137 Försäljning tomt Kurran 17
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öppna ärenden inom samhällbyggnadsförvaltnin gen 2O22-05-31

Ärendenummer Ärendemening

KS202tl52 ProjektUtrustningnödvattenplan

KS 2021154 Projekt Leveranssäkerhet, förstärkningar och ledningar

KS 2o2rl63 åTj[,.Tlg.:ffä:t'tnen 
(2016:B4B) for att anordna och tillhandahålla bostäder

KS zozr r 64 lt:"r).iJåHrilfotentieilt 
förorenade områden, su nna nå Hamn' Dnr

KS202UL22 Projekt Elljusspår belysning 2021

KS202IlI57 Skadegörelse offentlig toalett, köpmantorget Mellerud.

KS2OZLIL64 Ansökan om projektstöd- Hållbar platsutveckling på Kroppefjälloch iDals Rostock

KSZOZLILTg Ny, miljörapport har lämnats in för anläggning 1461-1001, Melleruds

avloppsreningsverk

KS 2O2Lltg4 Miljörapport Åsensbruk avloppsreningsverk, fastighet Upperud 2:2

KS212tlI95 Sunnanå RRV Reviderad åtgärdsplan för 202I enligt miljötillstånd 520

KS ZOZLIZOS Beviljad strandskyddsdispens för tillbyggnad av servicebyggnad på fastigheten

Upperud 9:10

KS202IlZ40 Tillbyggnad av servicebyggnad Upperud 9:10

Ks zozrlzso ;ll]Jo;r"nt 
lasen om skydd mot olyckor, Idrottshuset. Dnr 1010-2021-000212-

KS 202L1263 Rastplats Livarebosjön

KS 20211266 Synpunkter ang. de nya bestämmelserna hundbad i Vita Sannarstranden

KS 20211305 Marklov bullervall Holm 1:65 och Lunden 1. Dnr 20ZI'133.238

KS 202L1326 Pumphus Ängenäs, ÄruGrruÄs 2:16I, Mellerud

KS202Ll34B Ansökan om VA anslutning, Uranus 3

KS 20211349 Ansökan om VA anslutning, Uranus 2

KS 20211350 Ansökan om VA anslutning, Uranus 4

KS 2OZU352 Frågor och svar om kommunal VA anslutning, östergården 1:5

K5202U375 Markupplåtelseavtal Sandlycke 1:26. Projektnummer: 277445

KS 202L1376 Markupplåtelseavtal Sandlycke 1:6, Projektnummer: 277445

KS 20211386 Avläsningar på Vattenmätarna Brännängsvägen 16 och Bäckeforsvägen 2.

KS 202U399 Förordnande att utföra parkeringsanmärkning 2021
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Oppna ärenden inom samhällbyggnadsförvaltningen 2O22-05-31

Ärendenummer Ärendemening

KS 202U4tB Ansökan om tillstånd brandfarlig vara

KS2OZI|425 RivningslovpumpstationÄngenäs2:16

K5202U426 Rivningsanmälan pumpstation Bränna 1:27

KS 20211436 Skadeanmälan (Skadenr PRO-1034776) Skadedatum 2021-07-08

K5202U437 Frågor om anslutning Grindstadvatten, Mellerud Järns Smedsbol 1:17

KS z0z,4s3 läffiff|?, 
för att arransera sM i landsvässcykel 2023 & 2024, Föreninsen

,r^ ^A^1 tA.1 Intresseanmälan Studiecirkel klimatanpassning - Melleruds Kommun Länsstyrelsen
r\) zuzr'l'tot 

Dnr, 424-32797-202r

KS 202U472 Försäljning av Kurran 6

KS 20211475 Försäljning Kurran 19

KS20ZU477 Köpeavtal Sapphult 1:3

Ks zo2tl4Bo lptlan 
om återvinning för avfall gällande återvinningsändamå1, Järns Tormansbol

KS 202U499 Projekt Upprustning lokaler inom skolvht202I Förråd Fagerlidsskolan

KS 20211509 Enkät rörande mindre avloppsreningsverk

KS2OZII5L4 ProjektAnolfsbyn-Äsensbrukprojektering

KS 2021/518 Rivningslov Tärnan 1

Kc ?n?1/q?? Utvecklingsmedel för att genomföra kunskapshöjande insatser inom områden där
t\J lvLLt JlJ 

kommunen identifierat särskilt behov av klimatanpassning

KS 202L1525 Projekt Stolar Nordalsskolan

KS 202L1546 Projekt GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning

KS 20211581 Matlagningsfett i Brokioskens pumpstation i Håverud, Krökersrud 1:235

KS 202U604 Om -Ny byggnad kommunförråd - projektering

KS 20211605 Projekt Inköp av portabla elverk

KSZ02tl6tZ Projektlnmätningsutrustning

Kc. )^)1t^14 Dispens från lokal trafikföreskrift. Gäller 2027-09-01 - 2022-08-31. Avser
kommunens, Mellbos och Räddningstjänstens fordon

KS 2OZU625 Önskan om att arrangera ett GP-lopp i Mellerud vid Melleruds Handels område.

KS20211629 Synpunkter angående belysning & trafiksäkerheten på väg E 45 och 166
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öppna ärenden inom samhällbyggnadsförvaltningen 2O22'O5'3L

Ärendenummer Ärendemening

K5202L1631 Skadeanmälan,SkadenrPRO-1089570

KS 20211632 Ansökning om VA anslutning, Ugglan 9

KS 20211642 Försäkringar 2022

Ks 2ozLl64, Vfrning 
om framtida investeringsbehov i Kambol och Köpmannebro, kommunalt

KS 20211645 Protokoll och avtal Liane Samfällighetsförening

KS 202U649 Läckage efter vattenmätarbyte, Gränsgatan 27

KS 2021/650 Grävningsanmälan är godkänd, Viaduktsgatan & långgatan

KS 202L1652 Start av investeringsprojekt inom kommunstyrelsens verksamhet 2022

KS 202L1659 Ansökan VA-anslutning Kurran 16

KS 2021/660 Rapportering av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten

KS 20211665 Flytt av befintliga VA-ledningar på fastigheten Mellerud Anden 7

KS 202L1667 Brudfjällsracet2022

KS 2OZLl66g Beslut om lokal vid Äsebro skola/förskola

KS 2021/688 Skadeanmälan Skadenr PRO-11047921 DLC330

re rn??/o Beslut tagna gällande bostadsanpassning from JANUARI2022. Utförlig diarieforing
t\J LvLat' 

på diarienummer av typen 2022/xr.x hittas i separat program "BAB ONLINE"

KS 2022170 Kallelser, protokoll & föreningar samhällsbyggnadsförvaltningen 2022

KS2O22|LI Övrig postsamhällsbyggnadsförvaltningen 2022

ve )^)1tj, Spontanansökningar om jobb, praktikplats m.m. 2022t\J1ve1tL' 
samhällsbyggnadsförvaltningenverksamhet

KS 2OZZ|2O Åtgardsprogrammet för havsmiljön: Ädig rapportering 2O2l av ÄpH Z:

KS 2022122 Melleruds Kommun söker kock till Serviceenheten, timanställning

K52022146 Ansökan för nya A-larm på Bion, Idrottshuset och Dalslandcenter

KS 2022147 Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen - överlåtelse

t,- -A^atAd Inbjudan att söka statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar
t\> zvzztlo 

samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator år 2023

KS 2O22l5B Åsebro skola förskolemoduler 1 avdelning

KS 2OZZl5g Projekt Äsebro Skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola
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öppna ärenden inom samhällbyggnadsförvaltningen 2O22'O5-3t

Ärendenummer Ärendemening

v< )A-))t^.t Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, Markusgården, NÄRn. Dnr 1010-2022-
t\J lvLLtvL 

oooo34-oo1-oo1

KS 2022167 Grävningsanmälan är godkänd, Gamla vägen 7

Ks 2022176 fr"å?l:ffiåfal 
for automatiska brandlarm på Dalslands center, biosrafen och

K52022179 PolisanmälningarFastighet2022

KS 2OZZIBI Grävningsanmälan är godkänd, Linnegatan från korsning Mellerudsgatan västerut

KS 2OZZ,89 Önskemål om soptunna till hundbajspåsar på Äsensbruks elljusspår och ett
t\J Lvlltvr 

elljusspår i Mellerud.

KS 2022194 Ansökan om bidrag för kommunal fornvård 2022, Dalaborgs borgruin

KS 2022198 Bidrag att söka från Länsstyrelsen för arbete med dricksvatten

KS 2o22lro| [TjTj;h:?äjJns 
- sodkännande av investerins i plattsättnins vid resterande

KS2O22|IO9 Vita Sandars Camping - godkännande av investering i åtta elbilsladdare vid stugor

KS 20221119 Lukt och svavelväte vid förbindelsepunkt

K520221123 Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.

KS2O22lI24 Nyanslutning elnät Kroppetjällsvägen 6,Sandlycke 1:26,Mellerud

KS2}22ll27 Ansökan om vattenverksamhet Sunnanå Hamn

KS 20221140 Vänern runt27-29 maj2022, 258-10269-2022

KS 20221148 Miljörapport & kontrollprogram 2021 Äsensbruk Arv

KS2OZZ|t4g ÄrsrapportÄsensbruksavloppsreningsverk

KS 20221L56 Grävningsanmälan är godkänd, Rostocksgatan 29127d

KSZ022|L6O Klagomål på vattnet i Äsensbruk

K520221762 Miljörapport, Mellerudsavloppsreningsverk

KS 2O22l168 Grävningsanmälan är godkänd, Strävåsliden/ smultronstigen Dals Rostock

KS20221169 Grävningsanmälan är godkänd, Österrådaplan 2

KS2OZZIITO Fråga angående gult vattnet på Torsgatan

KS202ZlL7I Grävningsanmälan är godkänd, Sunnanå Älvhem 2

KS 20221I74 Miljörapport för anläggning 1461-1301, Hunnebyns avfallsanläggning
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ö ppna ä renden i nom sa m hä I I byg g nadsförva ltn i nge n 2O22-O5-3L

Ärendenummer Ärendemening

Kc. )o))t17R Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Kroppefjäll 1. Dnr 1010-

2022-000 1 56-00 1 -00 1

KS 20221180 Tilluftsmätning fastigheter, Dalslands miljö- och energiförbund

KS 2022lIBL Projektet Våra Rum - Samverkan for gestaltad livsmiljö

KS 202211BB Grävningsanmälan är godkänd, Esplanadgatan

KS 20221L92 Avtal Anticimex råttfällor

K520221L96 Grävningsanmälan är godkänd, Karlavagnsgatan

KS2,22lts' ;:fjjt?lr:- 
delta i projekt, "Återanvändnins av renat avloppsvattnet för

KS2O22|2OL Grävningsanmälan är godkänd, norr om Upperudsvägen I Äsensbruk

KS 2O2Z.ZO3 Tillstånd enligt ordningslagen för bilutställning, Västerråda motorgård,
Rostocksgatan i Melleruds kommun.

K520221206 Val2022 - tillstånd m.m.

KS2O22l2Og Grävningsanmälan är godkänd, Gamla vägen 38-47, Åsensbruk

KS 20221210 Förslag om uppsättning av staket, Storgatan 10 med omnejd

K520221212 Ansökan om anläggande av upplag av schaktmassor, Holms-Berg I:27

KS202Zl2I4 Marklov för iordningsställande av markyta, Sundserud 1:40

K520221278 Tillståndsbevis för ärende AI22.9L612022tör 1:a maj firande i Melleruds kommun.

K52022123L Förnyelse av kulvert, Hällan 1:245

KS 20221232 Fråga om samlingsplats för soptunnor

KS 20221236 Grävningsanmälan är godkänd, Sapphultsgatan

ve )^))t)?o Anslutning till Melleruds kommuns vatten- och avloppsanläggning.
t\r .vlltLJJ 

rrädgårdsmästaren 3

KS 20221246 Läckande servisledning på Järnvägsgatan 22

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor/Lagen (2010:1011) om

KS 20221247 brandfarliga och explosiva varor. Äsens skola och Tallåsens förskola. Dnr 1050-

2022-000257-001-001

KS 20221254 Grävningsanmälan är godkänd, Brunnsvägen Dals Rostock

KS 20221255 Grävningsanmälan är godkänd, Kroppefjällsvägen 6

KS 20221258 VA Dalskogs Prästbol 1:21
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öppna ä renden i nom sa m hä I I bygg nadsförva ltn i ng en 2O22-05- 3 1

Ärendenummer Ärendemening

KS ZO2Z/25' Ansökan för sångstunder och friluftsgudstjänster i Melleruds centrum,
Smyrnaforsamlingen

KS 20221262 Kommunalt driftsbidrag till enskild väg MED statsbidrag för är 2022

KS 20221264 Vågen 6 och B, utredning

KS 20221265 Myren 4 Parkering Bergs hemvården

KS 20221266 Panncentral Kroppefjäll, byte av flispanna till pelletspanna

KS 20221269 Kommunalt driftsbidrag till enskild väg UTAN statsbidrag för år 2022

KS 20221270 Fastställande av taxor och avgifter för torgscen och torgkiosk

KS ZOZ2/ZBO Grävningsanmälan är godkänd, Bringsrovägen, Karolinevägen &
Längedammsvägen

K520221290 UWeckling av kommunalservice iDals Rostock

KS 2O22lZgI Ansökan om avstängning av Backegatan och PD Lundgrensgatan i Melleruds

kommun under kanalyran.

KS 20221292 Fråga om att driva en sommarkiosk på Strömmersvik badplats
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2022-06-Ot

ARENDE 21

Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens
verksa m hetsom råde 202 1- LO-26-2022-05- 3 I
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkä nner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapporLering av verkställda beslut
Wå gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

Beslutsunderlag

. Verkstä I lda besl ut komm u nstyrelseförva ltn i ngen 202 1 - 10-26-2022-05-3 1.

. Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 202L-I0-26-2022-05-3L
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Avslutade ärenden inom kommunstyrelseförvaltningen 2O2L-LO-26-2O22-O5-31

Arendenummer Arendemening

KS ZOI71327 Medborgarförslag om lekplats i Dals Rostocks tätod tillgängligt för
allmänheten dagtid

KS2018/338 BostadsforsörjningsprogramförMellerudskommun

KS 2018/355 Medborgarförslag om papperskorg vid konstgräsplanen

rc ?nl a/q1o Motion om att utreda möjligheterna att inrätta lbygga ett säkert och
t\J 'vlvt JLJ 

tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166

KS 2019146 Revisionsreglemente fcir Melleruds kommun, revidering

KS 20191345 Medborgarförslag om utegym i Sunnanå

KS 2'tgl463 Införandeprojektet for ett nytt arbetssätt med vädervarningar -t\r'vLrt tvJ 
Konsekvensbaseradevädervarningar

KS 20201207 Projekt Jobbredo, beslut om utbetalningar, månadsredovisningar

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för
K5 lJl|Jt35+t\r 'v'vtJJ t förtroendevalda (OPF-KL)

KS 20201537 Medborgarförslag som eTjänst

KS 20201647 Avstängning av anställd med kvarvarande avlöningsförmåner

Ks 2o2ol7.,4 Äl::f;t 
köp av mark for utöknins av fastishet med adress Änsen 2,

KS202LlL Kommunstyrelseförvaltningen - övrig post 2021

Kallelser (sammanträdeshandling ar) 2O2L för kommunfullmäktige,
KS 202U2 kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och

hälsorådet

KS202116 Lok stöd ansökningar HT-2020

ve )^.).t t-' Anmälan om beslut (för kännedom) från byggnadsnämnden, kultur- och
r\J 4v4rl' 

utbildningsnämnden och socialnämnden 202I

KS 2021lg Spontanansökningar om jobb, praktikplats m.m. 2021 inom
r\v -v6r' " kommunstyrelseförvaltningens verksamhet

KS 2O2IltI Medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelvägen mellan
Odengatan och Angenäsgatan

KS2OZIILT Medborgarförslag om två hundrastplatser i Äsensbruk

t.- -Aai t4o Protokoll 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
t\J zuzLl Lö

kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet

KS 202L132 Driftbidrag 2021

KS202Ll55 Lån, förlängning, omsättning, borgen m,m. 2021

KS 202L166 Ansökan om bidrag till Grannsamverkan 2021

KS 202,176 låiliirrt,"gängliga 
stränder - ett mer differentierat strandskydd (SoU

KS 2021181 Arkivmyndigheten leveransprotokoll 2021

KS 2021190 Finansiella rappofter 2021

KS202Il93 Parkeringstillståndförrörelsehindrad202l

Ks 2ozrlr01 f.",jfåJ:ffi.rslas 
om belysninssstolpe på kullen vid srönområdet på

KS 20211105 Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2021 - enkät

KS202Ill3I Eafth Hour 2021

KS 2021/133 ["#rTJffi[j:rtistöd 
i Melleruds kommun 2021 - utbetalninsar och

KS 20211140 Fritidsladdning 2021

v< )^)1t1aa Medborgaförslag om att skyltar med förkörsrätt sätts upp vid refugerna
t\r lvaltLt t längsViaduktgatan iMellerud

Avslutat datum

2021-11-08

2022-0r-28

2021-11-08

2022-05-30

202r-rt-tB
202r-12-02

2022-03-OL

202t-12-0r

20zt-12-28

2022-02-25

2022-0r-26

2022-05-06

2022-07-05

2022-07-05

2027-t0-26

2022-0t-04

2022-01-03

2022-0s-06

2022-0s-06

2022-01-05

2022-05-20

2022-0r-05

2022-02-t7

2022-03-25

2022-0t-13
2022-02-L4

2022-03-07

2022-05-06

2027-72-21

2022-0r-05

2022-04-22

2022-0r-14

202r-72-02
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Avslutade ärenden inom kommunstyrelseförvaltningen 2021-LO-26-2022-05-31

Arendenummer Arendemening
KS 20211166 2021 Melleruds Turistbyrå auktorisation Visita

KS 20211168 Driftbidrag Bygdegårdar 202L

KS 202IlnI Samverkan i Dalsland 4D

KS ZO2I,233 Vänortsutbyte med Scandia i Washington County i Minnesota, USA Sister
' Lrilesavtal meo 5canora

KS 2O2I,23S V.ita Sandars Camping - godkännande av investering i utbyte av
stenplattor ba kom serviceh uset

KS 202I'236 Vita.sandars Ca,mping.- godkännande av investering i nytt marktegel
Dredvro ga ragei glassKlosK

rc ?n?1/rqa Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag
t\r Lvllt lJv 

om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal l-41202I

KS z,2Ilz77 HJ:"Jr"#.ttt 
Melleruds kommun förstärker insatserna för barns och

KS 2OZL|2B4 KOMSAM protokoll202I

KS 202L1286 Melleruds Bostäder AB - prognoser/delårsbokslut 2021

KS zoztl3zz L"JåtJit"t 
om utfärdande av eldninssförbud i Melleruds kommun,

KS 20211324 Rekryteringssystem

KS 20211341 Avstängning av anställd med kvarvarande avlöningsförmåner

KS 20211357 Kommunernas klimatlöften inför 2022

KS 202L1362 Eldningsförbud 2021

KS 202U369 HR-chef

KS 2OZ'3g5 Mg.dborgarförslag. om att plantera japanska körsbärsträd längs
t\J lv1Lt JJJ grönområde vid Österrådaplan

KS 20211428 Ansökan om investeringsbidrag för Järns Bygdegårdsforening

KS 2O2L1445 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

KS 202U446 LOK - stöd ansökningar luT2027

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i byggnadsnämnden och
K520211456 ersättare i kommunstyrelsen Kompletteringsval av ny ledamot i

byggnadsnämnden och ny ersättare i kommunstyrelsen

K520211460 Uppföljningsbesök gällande krisberedskap 2022

KS 202U473 Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds kommun

K520211474 Intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2022

KSZO2II4B3 Revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av
t\r 'vLLI tvJ 

uPPhandling

KS}OZLI486 Simhallspersonal/caf6biträde till Rådahallen

KS 2021/4BB Remiss - l9ftug till Näringslivsstrategi 2030, Fyrbodals
' KommunallorDuno

KS 2OZI|490 Ansökan om drift och hyresbidrag för föreningen Support Group Mellerud

KS 20211491 Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun

KS zozLl4ga ffilä,- 
Upphörande av underhåll av spår och växlar inom Mellerud

KS 2o2rt4s7 ff[Jä,;,ff;5i'ä#" 
tidisare järnvässanlässninssdel vid Mellerud

KS 20211526 Skriftlig varning av anställd

KS 20211528 Kommunens taxor och avgifter 2022

KS 20211529 Motion om pris för visat civilkurage

KS 2021/531 Rutin som stöd vid polisanmälan i Melleruds kommun

Avslutat datum
2022-02-17

2022-0r-t4
2022-02-28

2022-04-29

z02z-02-14

2022-02-t4

2022-02-17

2021-11-18

2022-02-L7

2O2I-IT-LB

202r-12-21

202r-rt-23
2022-0r-26

2021-11-08

2021-t2-2I
2021-12-02

2022-05-06

2027-rr-04

2022-02-2r
202r-10-26

2022-02-2r

2022-03-Ar

2022-01-28

202r-12-02

2021-11-18

2021-11-08

2021-11-08

2022-03-14

202t-12-28

2021-1 1-08

2021-11-08

202L-10-26

2O2L-IL-IB

2022-0t-28
202r-t2-13
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Avslutade ärenden inom kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-26-2022-05-31

Ärendenum mer Ärendemening
KS 20211533 Gratifikation till kommunens anställda202I
K520211534 Arbetsmiljömyl2022
KS 202U537 Ekonom till ekonomienheten (vikariat t.o.m. 2022-04-30)

KS 20211538 Remiss - Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland

KS zozrls3s ::il:l?lätsförbundet 
Vänersbors/Mellerud - delårsbokslut januari -

Remiss - Kartläggning av biologisk mångfald - Krav och vägledning för
KS 20211548 naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande inventeringar och

forstudier

KS ZO.LI*SZ Visit Dalsland - revidering av styrdokument ( bolagsordning, ägardirektiv,
konsortialavtal och fi nanspol icy)

KS 202L1559 Ledamotsinitiativ om att möjligheten att väcka medborgarforslag tas boft
KS 20211560 Enkät angående uppföljning av minoritetspolitikens utveckling 2021

KS 202L1562 Revisionsrappoften Granskning av delårsrapport per 2021-08-31

K5202U563 Krisledningsnämndens reglemente, revidering

KS 2021/565 H,å?. 
om att motioner och medborgaförslag ska vara besvarade inom

Interpellation till kommunstyrelsens ordforande och den styrande
KS 202L1566 majoriteten om att klargöra olika politiska synsätt på Melleruds kommuns

ekonomi

KS 20211568 Finansiering av nytt HR-system

KS 20211569 Besöksmätning 2022, finansiering

KS 202U570 Avstängning av anställd med kvarvarande avlöningsförmåner

,.F ^A^1 ,-a^ Begäran om forhandling enligt MBL 10 och 64 $ - Lön samt
K5 2U2Lt5/+

anställningsförhållande vid forbud att arbeta under graviditet

,.F ^^^1 ,e-- Begäran om forhandling enligt MBL 10 och 64 $ - Lön samt
K5 2U2Lt5/5

anställningsförhållande vid förbud att arbeta under graviditet

Remiss - Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-
Ks zuzLl5/6 

2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning

KS 202L1577 Underrättelse om förbud att nyttja torgplats för handel 2021

KS ZOZIIST' Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för
Kommunakademin Väst

KS 202t1582 Dalslands miljö- och energiförbunds taxor 2022

KS 20211585 Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport januari-
auqusti 2021 med revisionsrapport

wc 1A.a tE6i tillforordnande av ersättare för kommunchef och förvaltningschefer
K5 ZUZIl5öb

u nder pa ndem i n (covid- 19) vid sj u kfrå nva ro 2021- 70 -22- -2022-04 -23

KS 2O2I.5B7 Remiss - Promemorian Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och
färdmedelsneutralt regelverk

KS 2021/589 f:ffi 
ochrutbildningsnämndens ansökan om tilläggsanslag för budget i

Kq ?n?1/qqn Öppettider vid kommunkontoret, medborgarkontoret, växeln och
socialförvaltningens servicecente r 2022

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag (ledamot i arvodesberedningen,

Kq ?nr1lqo) ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
ersättare i krisledningsnämnden. ersättare i socialnämnden och ersättare
i valberedningen)

v< )^)t t,.oa Medborgaförslag om kommunalt bidrag till cykel till medborgare somt\J LvlLt Jr t 
önskar cykla i stället for att ta bilen

Avslutat datum
2021-11-08

2021-11-18

202t-12-02

202t-12-02

2021-11-18

2021-11-08

2021-11-18

2022-0r-rB
202r-7r-04

2021-11-18

2O2L-TT-LB

2022-01-28

20zr-12-22

2027-72-22

z02r-12-22

202r-17-23

20zI-tL-09

2021-11-09

2022-0r-L0

2422-03-0r

2027-12-02

2027-rr-78

202t-12-22

2021-11-08

2022-0t-rB

2022-02-07

2022-07-19

2022-04-07

202r-t2-02
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Avslutade ärenden inom kommunstyrelseförvaltningen 2O2L-LO-26-2022-05-31

Ärendenummer Ärendemening

KS 20211600 [,"J:?:å::XtÄffi1" 
tillköp av trafik - sent kvällstås från Götebors till

KS 2021160I Pensionsbrev 2021 (verkställighet)

KS 20211603 Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun

ve )^)1t*,,a Ansökan om evenemangsbidrag till Julmarknad/Klappjakt den 11
r\J avarl vvv 

december 202L i Brunnsparken, Dals Rostock

KS 2o2Ll61s ulilili?j;iljÖ 
och enersiforbunds delårsbokslut 2021-08-31 med

KS 2O2Il616 Remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för
' regeflngens provnlng

,,? ^^^1 ,.1a Överenskommelse om fördelning av kostnad för webbaserad
K5 202r/6L/

anmälningsfunktion till utbildningar

KS20211620 Remiss - Revidering av vattenvårdsplan för Vänern - mål och åtgärder

KS 202L1624 Omfördelning av medel inom kommunstyrelsens budget för 2021

KS 20211626 Avsiktsförklaring avseende "Det Goda Livet i Dalsland"

K520211627 Fyrbodals kommunalförbunds delårsrappod 2021-08-31

KS 20211628 Hälsokällan - inriktningsdokument för 2022 - 2025

,,- ^^^1 ,.-^ Tillförordnad enhetschef för delar av Tillväxtenheten (plan- och bygg)
n') zuzrloJu zo2r-Lr-t6--t2-3r(verkställighet)
KS 20211633 Statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 2021

Ks 202,1634 ?;f#lSj.ndlare 
inom ekonomienheten i Melleruds och Dals Eds

KS 202L1635 Ansökan om registrering för lotteri enligt 6 kap. 9$ i spellagen

KS 20211636 Revisionsrapport - Granskning av ledning, styrning och uppföljning inom
indi vid- och familjeomsor gen

KS 202U639 Fördjupad översiktsplan Sjöskogen i Melleruds kommun

KS 202U640 Utrustning för hybridmöten i Tingshuset

KS 20211647 Remiss - Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser

vc.2^2t tAAe Avtal gällande pensionsreglering mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänst
r\r 4v4rl v rv 

(NARF) och medlemskommunerna

KS2021/651 Granskning.och utlåtandedelårsrapport2021-08-31 Fyrbodals
' KommunatrorDuno

Utredning av förutsättningar för att inrätta en samordnare för arbetet
K5 ZUZllb5J

med tillgänglighet i Melleruds kommun

KS 20211654 Samrådsremiss - Bostadsförsörjningsprogram för Ämåls kommun

KS 20211666 Ansökan om drift-och hyresbidrag till Kroppefjälls iF judosektion

KS 202U672 Tilläggsbudgetför 2022

va )^-)1 tA-1a Inspektionsprotokoll för överförmyndaren i samverkan Uddevalla,
t\r lw1ltv' 1 

Strömstad, Tanum, Mellerud, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Färgelanda.

K520211676 Avtal administrationstjänster

KS 20211677 Huvudavtal - Stratsys

KS ZOZII6T8 Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn inom
'\r 4v4rl v' v miljöbalkens område 2022

KS 2,Zlt67g Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängäm nesprekursorer

KS 2021/680 r!:illisd#ll:;3'*?ä::niou'o'taxa 
för tirrsvn m m inom

Avslutat datum

202r-12-02

2021-rL-23

2022-0t-28

2O2T-TT-17

202t-12-22

z02L-r1,-17

2021-1i-10

2022-0L-rB

20zr-12-02
202r-12-22

2027-12-22

2027-12-02

2O2I-II-I7

202r-12-22

2022-0t-rB

202t-12-2r

2022-05-06

2022-05-06

z02r-12-02

202r-12-22

z0z2-0t-rB

2027-7r-30

2022-01-rB

2022-0t-rB

2022-A5-06

2022-0r-28

2022-0r-28

2021-12-22

202r-t2-22

2022-07-28

2022-07-28

2022-01-28
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Avslutade ärenden inom kommunstyrelseförvaltningen 2021-tO-26-2O22'O5'3t

Arendenummer Arendemening

KS 20211681 Dalslands miljö- och energiförbunds taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstift ningen

Visstidsanställning av tillförordnad kommunchef vid kommunchefs
K5 2021/bUZ

semester 2021-72-23--30 samt 2022-0I-07

KS 2021/684 Socialnämndens investeringsbudget 2022-2027

KS 20211685 ;Bi,i,rrr.oens 
begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten

KS 2021i686 Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022-2024

KS 20211687 Medborgarlöfte för Melleruds kommun 2022

KS 2021/68r R:[?,,'tiljiåil'+:1ffi5'il1["Jför 
Norra Ärvsborss

KSZOZLI690 Revisionsreglementeför Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Medborgarforslag om en anonym undersökning/studie om hur service
KS 202L1694 och bemötande upplevs av vårdtagare och

anhöriga/kontaktpersoner/gode män inom de olika omsorgerna

KS2022l13 Uppsägning av tjänst som ekonom inom kommunstyrelseforvaltningen

KS 2022119 LOK - stödsansökningar HT 202I

KS zozzlzr !j::5lt 
om en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsors om

KS 2022123 Ägardirektiv för Netwest Sweden AB

KS 2022124 Remiss vägledningar för kraftigt modifierade vatten (KMV) och annat sätt

K52022125 Infosäkkollenbenchmark202I

KS 2022126 Enkät om hot, hat och våld mot förtroendevalda

,,- a^aa,., Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng till renovering av
r\> zvzztzt örs bygdegårdsförening (etapp3)

Ks zozzl3r X[::å:ff"årist 
prov av sex timmars arbetsdas vid Änsenäs

va )^))t?) Interpellation till socialnämndens ordförande om "julpeng" (extra stöd tillt\rLvLLtJL 
barnfamiljermedförsörjningsstöd)

KS 2022134 Direktupphandling - Draperi Rådahallen

KS 2022136 Ädig uppföljning av kommunernas krisberedskap 2021

re ?n??/?a Begäran om yttranden angående ansökan om förordnande som borgerlig
t\J LvLLt Jv vigselförrättare i Melleruds kommun

Ks 2oz2l3g 
l_"ffi1 

- Handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

K52022140 Avtal: FKU SKl-avtal 202I del L (202L-L2-0L - 2024-72-0I)

KS2A22l42 Enkät - Kommunrankningen 2022 Aktuell Hållbarhet

KS 2022143 Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

ve )^))t'a Öppettider vid kommunkontoret, medborgarkontoret, växeln och
t\J 'vLLt t t socialförvaltningens servicecenter 2022

K52022152 Underrättelse om skriftlig varning/muntlig tillrättavisning av anställd

KS 2022153 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i valnämnden

KS 2022154 Remiss - Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)

KS 2022155 Lönekartläggning för Melleruds kommun 2021

Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Mellerud, Bengtsfors,
Ks 2022166 

Dals-Eds Färgelanda och Melleruds kommuner

KS2O22l77 Årsredovisning/bokslutförkoncernen Mellerudskommun202l

Avslutat datum

2022-0r-28

202t-12-28

2022-0t-26

2022-03-28

2022-07-28

2022-02-t4

2022-02-25

2022-02-25

2022-03-3r

2022-02-14

2022-05-20

2022-05-30

2022-02-25

2022-0r-t3
2022-0r-13

2022-03-07

2022-04-22

2022-0s-30

2022-0s-30

2022-0r-13

2022-02-L4

2022-01-28

2022-0r-LB

2022-0r-17

2022-02-09

2022-03-14

2022-02-14

2022-0r-24

2022-02-28

2022-0r-28

2022-02-t4

2022-04-22

2022-03-28
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Avslutade ärenden inom kommunstyrelseförvaltningen 2021-[O-26-2O22-O5-3L

Ärendenum mer Ärendemening

KS ZO22,B3 Remiss - Samråd Naturvårdsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen för
Vänersborgs kommun

KS2022lB4 Ekonom inom kommunstyrelseforvaltningensekonomienhet

KS 2022186 Vänerstipendiet - nominering för utdelning 2022

KS 2022193 Uppsägning av tjänst som ekonom inom kommunstyrelseförvaltningen

KS 2022195 Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen 2021

KS 2022196 Skriftlig varning av anställd

KS zozzlgT UOOfoljninO av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet

KS 20221I00 Samverkansavtal för Campus Dalsland

KS 20221105 Uppsägning av tjänst som kommunarkivarie

KS 20221107 Uppsägning av tjänst som HR-konsult

KS2022lII0 Förfrågan om samarbete kring pilotprojekt Integration

KS2022lII3 Tilläggsbudget2022- förfogandeanslag

KS2022lII4 Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda

KS2022lLIs Avsiktsforklaring Projekt Fiskevårdsplan Upperudsälven

KS 20221116 [;lräj,.*tl 
- tillforordnad enhetschef for Tillväxtenheten (2022-03-01--

Ks 2o2zltr7 
l_"fr:j 

- Handlingsprogram för Norra Älvsborss Räddningstjänstförbund

vc 1^-r)t11a Medborgarförslag om att använda kommunens drönare för att lokalisera
t\J 'v11t LLe 

och förstöra måsbon inom tätbebyggt område

Västra Götalandsregionens reklamationsbrev till Cerner Sverige AB

KS 20221720 avseende brister i leveransen enligt avtalet om Millennium (Framtidens
vå rdinformationsm iljö) - Melleruds kommuns undertecknade reklamation

KS 2OZZIIZZ Ledamotsinitiativ om kommunstyrelsens uppsiktsplikt 6 kap. 1$
r\e EvLLl rsc 

kommunallagen

Ks zozzl126 i:"jilT:.norslas 
om att den B mars sörs till allmän flassdag i Melleruds

KS 20221133 Hemställan om inrapportering av tillfälliga boendeplatser

KS 2O2Zlt34 Överenskommelse om temporär utdebitering 2023 för Kommunakademin

KS zozzlr3' å[äffiv 
fotroendeuppdrag som ersättare i Dalslands miljö- och

(c. )^)) t1?a Revisionsrapporterna Granskning av årsredovisning 2021 och Granskning
t\J 1v11t LJr 

av god ekonomisk hushållning 2021

KS zo22tr42 [r"#rgå1 -#:i;i'otn 
i planerins senomförande av Kanalvran 2022

Ke. )n))t14q Interpellation till socialnämndens ordförande om ordförandens rätt att
klippa och klistra i lagligt inlämnade reservationer.

Ks 2022t146 ):J;3.*'J,:å?:,T3ti''n"jänstförbund 
(NÄRF) - årsredovisnins för

KS 20221147 Uppsägning av tjänst som redovisningscontroller

K520221I53 Remiss - Samråd prövotidsutredning sjöfart Hisingsbron

K520221I57 Riksidrottsförbundets kommunundersökning2021

KS2022lI5B Ansökan om medeltill Konstvandring i Dalsland 2022

KS 20221166 Redovisning av turismåret202L
KS 20221176 Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2021

Avslutat datum

2022-03-28

2022-04-07

2022-04-22

2022-03-t4
2022-03-14

2022-03-09

2022-03-t4

2022-04-07

2022-03-t4

2022-03-14

2022-04-07

2022-03-28

2022-04-22

2022-04-05

2022-03-02

2022-04-22

2022-05-06

2022-03-04

2022-03-14

2022-05-06

2022-03-r1

2022-04-07

2022-03-28

2022-04-07

2022-03-17

2022-04-22

2022-04-22

2022-04-07

2022-03-23

2022-05-06

2022-04-07

2022-04-07

2022-03-31
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Avslutade ärenden inom kommunstyrelseförvaltningen 2O2L-!O-26-2022-05-31

Ärendenummer Ärendemening
KS 20221I77 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2027

KS 20ZZ|7B4 Planprioritering 2022

KS 20221186 Ändring av personliga ersättare for socialdemokraterna i socialnämnden

KS2O22lIB9 Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2021

K520221I90 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

K520221L94 Utvärdering av intern kontrollplan 2021

KS 20221199 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i arvodesberedningen

,,^ -^1-,^^^ Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt
Ks 2u22l2oo 

Färdplan för länsgemensam strategiför god och nära vård

KS 20221205 Organisationsförändring inom kommunstyrelseförvaltningen

KS 20221207 Ansökan om kommunal sponsring av BrudfjällsracetZ}2Z

KS 202212IL Handlingsplan for Målbild tåg 2028

KS 20221216 Remiss - Anmälan om vattenverksamhet vattenuttag Mörttjärn

KS 2,2zlzzr iå'H#flto'rning 
av det systematiska arbetsmiljöarbete inom Melleruds

KS ZO2ZIZZ2 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete inomt\r LvLLt"e kommunstyrelseförvaltningensverksamheter

KS 20221229 Avtal: Kommunikationskonsult (2022-04-19 - 2022-06-30)

KS 20221248 Avtal konsultstöd i frågor gällande e-arkiv och analogt arkiv

KS 2O22'ZSO Förhandlingsprotokoll MBL 11 $. Organisationsförändring inom
t\e Lv"t 'Jv fastighetsenheten

K520221257 Uppdaterad rutin för eldningsförbud i Melleruds kommun

KS 20221284 Information om remiss ang tappningsstrategi för Vänern

Kc. )n))t)o^ Avtal mellan Bengtsfors och Melleruds kommuner om civil beredskap
2022-0s-u--12-31)

Avslutat datum
7022-05-30

2022-05-06

2022-04-22

2022-0s-30

2022-05-30

2022-05-06

2022-04-22

2022-05-30

2022-04-12

2022-05-L3

2022-04-19

2022-05-06

2022-05-06

2022-05-04

2022-04-29

2022-0s-06

2022-05-06

2022-05-09

2022-05-25

2022-05-30
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Avslutade ärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2O2I-LO-26-2O22-05-31

Ärendenummer Ärendemening
Ny gatumiljön vid Rådahallen (Rådaplatsen)/trafiklösning korsningen

KS 2017/508 Bergsgatan - Norra Kungsgatan och modernisering av P D Lundgrens
torg

Statl ig medfinansiering till reg ionala kollektivtrafika nläggn inga r samt
KS 20IBl74 åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator för

20t9
KS 2018/386 Projekt VA Ängenäs särskilda boende

KS 2O1B/389 Projekt Ny gata Ängenäs särskilt boende med omfordelning från projekt
Projektering till särskilt boende

KS 2018/589 erolekt Ny GC-bro Ängenäs

rc ,n1 at114 Utredning och eventuell förflyttning av skjutbana Sundserud, Åsensbruk,
r\J 4vrel ' rr till Rinnen 1:10, Hunnebyn . Bullerområde. Foton Rinnen

KS 2019/80 Ansökan om statlig medfinansiering Trafikverket, förbättrad trafikmiljö
Angenäs. TRV 2019/26830

K520191137 ProjektUtbyteGatubelysning

KS 2019/141 Projekt GC-vägar Ängenäs gamla tomten-2178

KS 2019/143 Projekt Asfalt och belysning gata särskilt boende Ängenäs

KS 2OI9lI44 Projekt Ängenäs förlängning av lokalgata och parkering

r1c ,^1o/1da Anmälan enligt 11 kap 9a $ MB om vattenverksamhet. Dnr 535-9328-
r\J avrl/ r rv 

2019. Upperud, förläggning av VA ledningar.

KS 2019/2BB Projekt VA Sapphult

KS 2020/18 Tillgänglighetsanpassning Rådahallen

K520201760 Projekt Utbyte av tak 2020

K520201259 Vattenskada ärende nummer: 04-23847-19

KS 2020/598 Projekt Vattenverk

KS 20201698 Vatten till anläggning 350630 är inte i bruk.

ve )^)^t7?4 Beslut om föreläggande om åtgärder, Sunnanå avloppsreningsverk inom
t\J Lvevt t J t fastigheten Holms-Berg 1:17 i Melleruds kommun. Dnr:20201454.MTI

KS 20201755 Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab

Ks 2020176, 5:ilr?"älj;nuur.' 
2021 utökas kravet på anlässninssbesked för biosas

KS2020l7BI ProjektÄngenäscirkulationsplats

KS 2020/805 Ansökan VA-anslutning, Kurran 17

rq ?n?1/o Spontanansökningar om jobb, praktikplats m,m. 2021 inom- samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet

KS 2021125 Rappoftering av vattenmätare Swedac202I

KS 202L136 Polisanmälan; Försök till stöld. 5000-K47426-2I

KS2OZI|46 ÖvrigpostSamhällsbyggnadsförvaltningen2021

KS 2021147 Kallelser, protokoll & föreningar samhällsbyggnadsförvaltningen 2021

Inspektionsrapport & beslut om föreläggande avseende verksamheten vid
KS202Il48 Åsensbruks avloppsreningsverk, fastigheten Upperud 2:2Dnr:2020176LL.

MTI

Beslut om föreläggande avseende verksamheten vid Dalskogs
KS202Il49 avloppsreningsverk, fastigheten Dalskogs- korsgården 1:13 i Mellleruds

kommun. Dnr: 2020 I I609.MTI

KS 2021153 Projekt Sanering ovidkommande vatten 2021

Ks 2o2Lt6o i5"'J:[:'iå;tH::rit 
efter VA-projektet på fastisheten Krökersrud

Avslutat datum

2022-05-19

2022-0t-19

2022-04-29

2022-04-29

2022-04-29

2022-04-0r

2022-0r-19

2022-04-29

2022-04-29

2022-04-29

2022-04-29

202r-12-r0

2022-04-29

2027-10-29

2022-04-29

20zt-rz-01.
2022-04-29

2022-03-22

2022-04-06

2022-04-29

2022-03-rB

2022-04-29

z0z2-03-22

2022-07-03

2022-03-LB

2022-03-LB

2022-0r-03

2022-0r-03

2022-03-tB

2022-03-LB

2022-04-29

2022-03-LB
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Avslutade ärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-26-2022-05-31

Ärendenummer Ärendemening
K5202U62 Inlösen av avloppsanläggnin9, Upperud 9:11

KS 2o2ll69 ååäi:?,::Sional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra

Beslut tagna gällande bostadsanpassning from JANUARI 2021, Utförlig
KS 20ZI|B3 diarieföring på diarienummer av Wpen 202Uxxx hittas i separat program

''BAB ONLINE''

KS 2021l103 Polisanmälningar Fastighet 2021

KS 2021/106 jfjl:T".Oe fastishet på Linn6gatan 41 kopplat till srävarbete på

KS 202UII9 Projekt Utbyte badbrygga Sundserud

KS 202U720 Projekt Sopvals till 160

KS 2O2IlI2I Projekt Ny lekplats Ängenäs

KS 202L1I43 Skrivelse angående promenadvägar i Sjöskogen

KS 202UI5Z Projekt Takbyte 2021

KS 20211ls' b"rglSi:t- 
för vatten berörande Östersården 1:3 m'fl. Ärendenummer

KS 2O2I|2O3 Kabel skadades i samband med vattenläcka, Vilhelmsgatan 21 i Mellerud

K520211209 ProjektKokgrytaSkållerudshemmet

K5202t1249 Ansökan om VA-anslutning, Sandlycke 1:2

KS 202U254 översyn av renhållningstaxa

KS 202U273 Projekt Uppdatering av utemiljö skolor 2021

KS 202L1282 Projekt Diskmaskin Ymer

KS 20211301 Vattenskada Viaduktgatan 27, skadenummer: 04-7336-2ITHA

KS 2OZL|3O4 Sandlycke 1:6 och 1:26 Ovårdad tomt och byggnader. Dnr 2017.2L2.239

KS 20211311 Kommunalt driftsbidrag till enskild väg MED statsbidrag för är 2021

KS 2021/313 Kommunalt driftsbidrag till enskild väg UTAN statsbidrag för år 2021

KS 20211328 Skadeanmälan Viaduktsgatan 27

KS202I|3BZ Projekt Köp av husvagn

KS202Ll4I0 Enkätdricksvattenförsörjning

ve )n)1t417 Vita Sandars Camping - godkännande av investering i hårdgörande av
t\r LvlLt tL' ytor för husbilsplatser (2a5-280)

KS 20211422 Försäljning Kurran 18

,,- ^^^4 ,A-1 Kallelse till sammanträde for delägarna i Kolungen-Hjärtungens m.fl.
r\> zvz'Ll'trr torrläggningsföretag KLS 323 av år 1919

KS 20211435 Fråga om rökning vid offentliga badplatser

KS 20211450 Anslutningsavgift för garage/ Norra Bränna 4

K520211463 ProjektTvättmaskin Karolinerskolan

KS 2O2U47I Projekt Lyftning av fastighet på Magasinsgatan

KS 20211476 Försäljning Svanen 2

KS 2[2tl4B7 ;l:tJJfH.ansående 
placerinsen och utmärkninsen av hundbadplatsen,

KS 2O2Il4g3 Lista över anslutningar Ör Ruds VA

ve )^)1t*oe Frågor angående trafikolyckor i korsningen från Vita Sannar-
t\J lvLLt tJv 

Angenäsvägen-Vägen

KS 2021/500 Projekt Uppdatering av utemiljöe r 2O2I

KS 202U507 Projekt Utbyte gatubelysning 202I, startbesked

KS 2O2U5L2 Projekt Radiokommunikation i Dalskog

Avslutat datum
2022-03-22

2022-03-rB

2022-0r-26

2022-0r-03

2022-03-rB

202r-7r-04

202r-rL-04
2022-04-29

2022-0r-19

2022-04-29

2022-03-LB

2022-03-LB

202t-rr-04
2022-03-18

2022-04-01

2022-04-29

202r-rt-04
2022-03-LB

2022-04-0r
2021-Lr-zs
202r-Ir-zs
2022-03-tB

202t-rr-04
2022-03-rB

2022-02-L4

2022-05-23

2022-03-tB

2022-0L-19

2022-03-LB

2022-04-29

2022-04-29

2022-05-rr

2022-02-tt

2022-03-rB

2022-0r-20

2022-04-29

2022-04-29

2022-04-29
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Avslutade ärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2O2L-LO'26-2O22-05-31

Ärendenummer Ärendemening
KS 2021i513 Projekt Utbyte av Betäckningar till gatubrunnar vid asfaltering

KS 2021i515 Projekt Upperud/Bränna förstärkning av ledningar

K520211524 Projekt Köttbullemaskin

t,. -^1i tccl Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Tingshuset' Dnr:
r\) zuzrlf,)t 1010-202l-000629-001-001

KS 202t1567 Protokoll SAMSAM 2021

KS ZOZII5TB Klacken 24, fastighetsförvärv

KS 2O2U5g1 Grävningsanmälan är godkänd, Ängenäsgatan & Vintergatan.

KS 20211593 Tillsyn ruÄRf Hunnebyn

KS zozLtsst il3i:?;:1 offlllTa 
core AB' Grävnins och redninssdrasnins rör riber i

KS 2021i59a 3:t,rilin 
om yttrande samt tillstånd, Penninginsamling offentliga platser i

K520211597 Tillägg till avtal EDP Future

KS 2021/598 Projekt Nya flak återvinningscentral

KS 2021/599 önskemål om förbättring av belysning på cykelbana.

KS 20211606 Önskemål om uppdatering av lekplats iÅsensbruk

KS 2021i607 Tillstånd för tillfällig parkering på Cirkusplatsen

K5202L1609 Polisanmälan; Skadegörelse 5000-K1253876-2L

KS202Ll6L0 Polisanmälan; Skadegörelse 5000-K728646I-21

KS2OZU6I7 Grävningsanmälan är godkänd, Erikstad Björnebol 12

KS20211621 Frågor om trafikhöjande åtgärder på Långgatan

KS 2OZU622 Avtal, dataleverans Trafikverket

KSZ02U623 Ny elanslutning till fastigheten Snäcke 1:5

KS}OZU644 Skadeärende avloppsstopp, länsförsäkringar PRO-844278 SV

KS 202U656 Frågor angående värmeslingor i mark, Storgatan 54 i Mellerud

KS20211657 Förfrägan om VA anslutning, Bäckebol 1:9

KS 20211658 Markpris för östra Industriområdet

KS 202t1661 Polisanmälan, tillgrepp av fortskaffningsmedel 5000-K1443126-2I

KS 2ozrl66, itl);tä?;5i#t'n 
söker lokalvårdare/måltidsbiträde till serviceenheten

KS ZO.L.66' x;;::;3;ur.ttn 
söker lokalvårdare till Serviceenheten vikariatT5o/o,

KS 20211670 Fråga om återvinning av matavfall och önskemål

KS 20211671 Frågor om tillstånd för att använda offentlig plats

KS20211675 Avtal: Tillbyggnad av klackens panncentral (2022-I2-2L)

Ks 2o2LI6st t"?5"*iinffru:':t dokument abonnemanssavtal- juridiska

KS 20211692 Tappat material på tak, Solgatan 2.

KS 20211693 Frågor angående snöröjning på nattetid

Ks 202216 Information om söka bidrag för kommunal fornvård, senast 28 februari

KS 202217 TA-plan, drift & underhåll av hållplatser samt hållplatslägen

KS2O22lB MBL 5 11 Förhandling. Flytt av Bygglovsenheten

KS2O22l15 Avtal: Tillbyggnad av Klackens panncentral (2022-06-30)

Avtal : FKUSinfra Småskalig värmeproduktion KlacSaxlund International
r\> LvzztLo 

Holding AB (2022-r2-or)

Avslutat datum
2022-04-29

2022-04-29

2022-04-29

2022-02-08

2022-05-79

2022-05-06

202r-Lt-15
202r-10-26

202r-10-27

2027-r0-28

202r-r0-29
2022-04-01

2022-0r-20

2022-01-20

202r-11-04

2022-0t-19
2022-01-19

2021-tt-]5
2022-0r-20

202r-II-t5
z02r-rI-15
202r-rr-24
2022-01-19

2022-03-rB

2022-01-28

202r-12-02

2022-0L-3r

2022-0r-r7

202r-12-14

202r-t2-L6

z02r-12-22

2021-IZ-29

2022-0t-27

2027-tZ-29

2022-04-08

2022-0t-03
2022-03-04

2022-0r-o4

2022-0L-04
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Avslutade ärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2O2L-1O-26-2O22-05-31

Ärendenummer Ärendemening
KS 2}22l2g Synpunkter på skuggande träd i Äsensbruk

KS 2OZZ/33 Ansökan om dödning av datapantbrev. Ugglan 9, 10, Ll, 13 samt ny
inteckning av Ugglan 9

ve )^)) t?q Melleruds kommun söker parkarbetare med inriktning mot offentlig miljö
t\r 1v11t JJ till Gata/Parkenheten

KS 2022137 Markpris kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl

KS 202214I Enkät - legitimitet av källsorterande avloppssystem

KS 2022145 Fråga angående belysning på dagtid

KS 2022149 Underrättelse om skogsbesiktning av farliga kantträd

KS 2O22l5O Avtal: Vattenledning Äsensbruk Upperud (2022-07-L5)

KS2OZZI5I MBL 511 Ändring av schema Hunnebyn ÅVC

Ks zozztsT iy,liäl."å#l"1å:oo"'för 
inmatnins' uppsifter om kommunalt avfall till

KS 2022160 Melleruds kommun söker Drifttekniker energi och ventilation

,r^ ^^^^,?- Melleruds kommun söker administratör till
K> zvzzlor 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS2O22l69 Information Ang. påkörd båttrailer

KS 2022170 Synpunkter om öppet elskåp, Lärkgatan

KS 202217L Problem med vatten, Korngatan 12

KS 2022174 Frågor angående regler gällande hantering av slaktrester från jakt

KS ZO22l75 Missfärgat vatten, Valsvägen i Äsensbruk

KS 2O22l7B Avtalsbekräftelse Vattenledning Åsensbruk Upperud. Dnr: UH-2021-72

Önskemål om särskild taxa på Hunnebyns återvinningscentral för
KS 2022lBB hjälporganisationer som får ta hand om dumpat avfall m.m. Kostnadsfria

lämningar vid Hunnebyns återvinningscentral

KSZOZZI*O Begäran om yttrande om bred transpoft från E 45: Eldaregatan -
t\J 1v1't rv 

Sapphultsgatan till 166.

KS 2022192 Omfördelning av investeringsmedel för gästbrygga Håverud

KS Z,22lgg Underrättelse om kommande röjning utmed rubricerad
höqspänningsledning, Håverud

KS 2l22lllt Försäljning Bråna 4:34

Ks 2o22ttor Slf$ä31?l;l}tf-l;;'u*o 
bir' Barkväsen 3' 2022-02-Ls - 2022-02-16'

KS 2022lI11 Fråga angående långtidsparkering vid resecentrum

KS 20221IL2 Klagomål om snöröjningen på Vitsippevägen i Dals Rostock

,,- .^--,r 1- Enkät om behovet av boenden och bostäder for äldre och för personer
t\> zuzzt Lz)

med funktionsnedsättn ing

KS 2O22|L3O Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021

KS 2O22lI3I Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021

KS 20221I32 VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021

KS 20221I35 Frågor angående långtidsparkerade bilar på Storgatan

K520221141 Tillsynsrappofter förvattenverk202I

Ks zo22l14, Ij|;åxf;för 
uteservering Vita sannar Pizzeria, storsatan 22 i Melleruds

Ks 2,zzlr4- å:fiäå "t 
yttrande och yttrande aI55.12U2022, event vid Äsebro

KS 2O22lI5O Kontrollprogrammet for Sunnanå ARV 2021

Avslutat datum
2022-03-22

2022-0r-13

2022-03-23

2022-02-25

2022-0r-20

2022-0r-20

2022-01-24

2022-0r-24

2022-0r-24

2022-04-07

2022-03-Ir

2022-04-04

2022-02-rr

2022-02-L6

2022-02-08

2022-02-08

2022-03-LB

2022-02-09

2022-0s-30

2022-02-L6

2022-04-22

2022-02-23

2022-03-25

2022-02-23

2022-02-28

2022-03-04

2022-03-rr

2022-04-22

2022-04-22

2022-04-22

2022-03-Lt
2022-03-LB

2022-03-18

2022-04-06

2022-03-22
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Avslutade ärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2O21--LO-26-2O22-05-31

Ärendenummer Ärendemeni ng

KS20221161 Klagomål på bristande röjning av skog på Sjöbrisgatan B

KS20221163 Tillstånd brandfarlig vara, Sunnanå arv

KS 20221164 Producentansvar för batterier

KS 20221L65 Melleruds kommun söker vikarierande parkarbetare till gata/parkenheten

KS202ZlL73 SkadeärendeErikstad Björnebol 1:48

Ks zoz2lLTr i"j3luPff'bl.nnissar 
och andra motordrivna anlässninsar (2022 04 0I

KS2122lt79 Polisanmälan Stöld från bil, Dnr 5000-K288624-22

KS2OZ2llIti,:t,,:tilomyttrandeochvttrande'uteserveringRestaurangBörseni

KS2O22lLB7 Fräga ang. avlopp på fastigheten Ör Torp Torpängen 1, Mellerud

KS2O22lL91 Klagomål på höga hastigheter, Syr6nvägen 16 Dals Rostock

K520221193 Information ang. skyltning Hemköp

Begäran om yttrande A7L5.84312021' Ansökan för valkampanj och

KS 2O22|ZO2 torgmöte med mindre tält och banderoller, Köpmantorget/Storgatan, i

Melleruds kommun

KS 2OZZ|20B Dispens för bred last, mellan Mellerud och Köpmannebro

KS 2O2Z,2I3 Redovisning av Samhällsbyggnadsförvaltningens systematiska
t\J 1v1L' ELr 

arbetsmiljöarbete

r,- -^^-,r-- Underrättelse om kommande röjning utmed rubricerad
r\> zvzztzz' 

högspänningsledning, Sapphult 1:3 & Gärdsrud 1:96

KS 20221230 nvtal: Kombiugn Storkök (2022-12-3I)

KS 20221233 Polisanmälan, brand i papperskorg 5000-K440586'22

KS 20221235 Frågeformulär till samråd om publik laddinfrastruktur i Mellerud

KS 20221240 Önskemål att kommunen ska ta bort nedfallna träd på Saedens runda

Ks 2022|24' äffi:[:i.|å'n".de 
för skolavslutningsarrangemang, Idrottshuset

KS 20221251 Köp del av Källstorp 1:15

KS 20221260 Polisanmälan, stöld Hunnebyn återvinningscentral 5000-K47BII2-22

K520221261 Direktupphandlingavdelgivningstjänst

KS 20221263 Polisanmälan, viltolycka rådjur DFX56M

KS 20221268 Fråga om anslutningsavgifter

KS2OZZ,ZT2 ?i:pens 
Bred last, från Ekholmen Mellerud till Ryr Rönningen

t\J 1v'11 L' 1 
Köpmannebro

,,- an a. /.?- Ansökan och begäran av yttrande för gammaldags marknad, Sunnamo

^> 
zvzztzt r 

Marknadsplats bredvid Sunnanå Golfklubb i Melleruds kommun.

KS 2OZZ\Z74 Klagomål/orosanmälan av Melleruds kommuns felparkerade bilar

,,^ in.a,.,ö Avtal: Konsultgrupp för framtagande av komplett föfrågningsunderlag på
r\> zvzztzto totalentreprenad (2022-05-17--2023-05-16)

,,- i^a.,.ö{ Ansökan för utökad uteservering, Restaurang Börsen under kanalyran,
t\> zvzzlzoL 

del av parkeringen på torget

KS 20221282 Ansökan för uteservering Tappas, Storgatan 24

KS 20221283 Avtal: Dals Rostock VA-ledningsförnyelse (t'o.m. 2022-12-30)

Avslutat datum
2022-04-06

2022-04-12

2022-04-0r

2022-05-13

2022-04-28

2022-03-3r

2022-04-0r

2022-04-04

2022-04-06

2022-04-07

2022-04-07

2022-04-rt

2022-04-L9

2022-04-22

2022-04-25

2022-04-29

2022-05-02

2022-05-13

2022-05-13

2022-05-2s

2022-05-06

2022-0s-70

2022-05-]0

2022-05-13

2022-05-23

2022-05-76

2022-05-25

20zz-05-25

2022-05-18

2022-05-31

2022-05-20

2022-05-25
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n 2022-06-OL

ARENDE 22

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

A.ALLMÄNNAÄRENDEN

A 3 övriga allmänna ärenden

3.6 Hemvärnsmän 9 L/2022

B. PERSONALÄRENDEN

B 4 Tillsvidareanställni ngar

4.5 Tillsvidareanställning övrig personal 92-3/2022

B 5 Visstidsanställningar

5,5 Beordrande om tillfällig anställning S L12022

C . EKONOMIADMINISTRATIVA ÄNTNOCN

C 15 Ekonomiärenden

15.3 Lån och placeringar g L12022

15.8 Bank 9312022

D . SAM HÄLLSBYGGNADSFöRVALTNINGEN

D 17 Samhällsbyggnadsförualtningens taxe- och bidragsärenden

17.4 Bostadsanpassningsbidrag g 412022
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-01

ÄneNor zs

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

. Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars2022, $ 36, att bevilja strandskyddsdispens
frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus och komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Svartebäck 2:18.
Dnr 2022.61.226

. Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2022, $ 37, att bevilja strandskyddsdispens
frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för konstsnöanläggning
på fastigheten Kroppefjäll 2:L. Dnr 2022. 55.226

. Byggnadsnämndens beslut den 23 mars2022, $ 39, angående Byggnadsnämndens mål
2022

o Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 23 mars 2022.

. Dalslands miljö- och energiförbundets sammanträdesprotokoll 14 april2022.

r Byggnadsnämnden beslutade den 20 april2022, $ 48, att bevilja strandskyddsdispens
frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus på fastigheten Heden L:28. Dnr 2022.65.226

. Byggnadsnämndens ordföranden beslutade den 3 maj 2022, på delegation 922135, att
bevilja strandskyddsdispens från7 kap. 15 $ miljöbalkenför erosionsskydd och tryckbank,
åtgärder för att motverka djuperosion och avplaning av släntkrön på fastigheterna Åtorp 1:1,
Lågen 11:2 och Västergården 1:2, Dnr 2022.71.226

. Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 5 maj 2022.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-Ot

Änrnor z+

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-O1

Änrnor zs

Rappofter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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