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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-t0-27

Änrnor r Dnr KS 20211563

Krisledningsnämndens reglemente, revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisledningsnämnden.

2. nuvarande lydelse med inriktning för kommunens krishantering i plan för extraordinära
händelser överfcjrs till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, under
avsnittet planering.

3. upphäva Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds
kommun, kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 20L7, 9 78.

Sammanfattning av ärendet

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser ifredstid och höjd beredskap ska det i kommunen finnas en krisledningsnämnd för
att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Enligt kommunallagen så väl som Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun
(KF B december 2019, S 175) ska kommunfullmäktige fastställa reglemente för
krisledningsnämnden. Under höjd beredskap utgörs kommunens ledningsfunktion av
kommunstyrelsen.

Av reglementet framgår att Dalslandskommunerna ska eftersträva liknande utformning av sin
planering. Förslaget har därför tagits fram i samarbete inom säkerhetssamordnarnätverket i

Dalsland.

Beslutsunderlag

. Reglemente för krisledningsnämnden i Mellerud, kommunfullmäktiges beslut 2L juni 2017,
5 78.

. Reglemente ftir krisberedskapsarbete i Melleruds kommun, kommunfullmäktiges beslut
B december 2019,5 I75.

. Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds kommun,
kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2017, g 78. (https://mellerud,se/media/435712lplan-for-
extraordinara-handelser kf-2017-06-21 78 webb.pdf)

. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Arendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2021,
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Kommunstyrelsen

Krisledn ingsnä mndens reglemente, revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. fastställer upprättat förslag till reglemente för krisledningsnämnden.

2. beslutar att nuvarande lydelse med inriktning för kommunens krishantering
i plan för extraordinära händelser överförs till styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap, under avsnittet planering.

3. upphäver Plan för hantering av extraordinära händelser och

samhällsstörningar för Melleruds kommun, KF den 21 juni 2017, g 78.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommunen finnas
en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i

fredstid.

Enligt kommunallagen så väl som Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds
kommun (KF B december 2019, 5 175) ska kommunfullmäktige fastställa
reglemente för krisledningsnämnden. Under höjd beredskap utgörs kommunens
ledningsfunktion av kommunstyrelsen.

Av reglementet framgår att Dalslandskommunerna ska eftersträva liknande
utformning av sin planering. Förslaget har därför tagits fram i samarbete inom
säkerhetssamordnarnätverket i Dalsland.

Beslutsunderlag
. Reglemente för krisledningsnämnden i Mellerud, KF den 2l juni 2017, g78
. Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun, KF B december

20L9,9 r75
. Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för

Melleruds kommun, KF den 21 juni 2017, g 78

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommunen finnas

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-10-11 KS 2021i563

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.se 5



nlt
rr

t]-
,ta

'h.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Enhetschef
KSF

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-r0-7t KS 20211563

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
0530-181 18

anna.granlund@mellerud,se
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en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i

fredstid.

Analys

Enligt kommunallagen så väl som Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds

kommun (KF B december 2019, 5 175) ska kommunfullmäktige fastställa

reglemente för krisledningsnämnden, Under höjd beredskap utgörs kommunens

ledningsfunktion av kommunstyrelsen.

Av reglementet framgår att Dalslandskommunerna ska eftersträva liknande

utformning av sin planering. Förslaget har därför tagits fram i samarbete inom

säkerhetssamordnarnätverket i Dalsland. Genom att så långt som möjligt ha

samma utformning av dokument och arbetssätt, skapas ännu större förutsättningar
för att kunna bistå varandra vid samhällsstörningar, kommunerna emellan och

därmed skapas också större uthållighet. Syftet är också att eftersträva ett tydligt

dokument som är enkelt att tillämpa vid extraordinära händelser'

I anslutning till att reviderade reglemente fastställs bör krisledningsnämndens

ordinarie ledamöter och ersättare ges utbildning i det reviderade dokumentet.

Slutsatser

Kommunfullmäktige bör besluta enligt upprättat förslag.
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Reglemente för krisledningsnämnden i
MElleruds kommun
Detta reglemente har antagits av kommunfullmäktige den n< månad
årtat 15 ncr) och gäller från denna dag.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i oktober
månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter att ordinarie val till
kommu nfu llmäktige förrättats.

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och lagen om
vissa kommunala befogenheter (2009:a7) gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter, lagar och förordningar som
gäller samt bestämmelserna i detta reglemente.

$ 1 Krisledningsnämndens arbetsuppgifter
1,1 Uppgifter
I kommuner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära
händelser ifredstid enligt lagen (2006:5aa) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Denna nämnd
benämns krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden har ingen funktion vid höjd
beredskap. Vid höjd beredskap utgör kommunstyrelsen kommunens ledningsfunktion.

1.2 Sammanträde på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på

distans, Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bild sker i realtid och på

ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Möteslokalerna ska vara så beskaffade att inte obehörig kan ta del av
sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.

1.3 Brådskande beslut
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordforande, får besluta på

krisledningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

Vid förhinder för både ordföranden och vice ordförande övergår denna rätt att fatta
beslut i brådskande ärenden till den ledamot som har längst tid i uppdraget i nämnden.

1.4 Stöd tillenskild
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid besluta om att
lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. I första
hand används ordinarie biståndsprocess.

1.5 Öveftagande av andra nämnders verksamheBområden
Krisledningsnämnden får, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i fredstid,
besluta om att övefta hela eller delar av verksamhetsområden från kommunstyrelsen
och övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till
den extraordinära händelsens art och omfattning.

Ett övertagande av verksamhetsområden i kommunala bolag förutsätter att detta är
reglerat i bolagens styrande dokument.

1
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När krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra
nåmnder gäller samma regler om sekretess för krisledningsnämnden som for ordinarie
verksamhet.

1. 6 A nsva r en lig t da tas kyddsföro rd n i ngen
Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhet.

Krisledningsnämnden ska utse ett personuppgiftsombud

1.7 Redovisning

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde och omfatta en redovisning av inträffad händelse, händelsens
förlopp och nämndens beslut.

$ 2 Krisledningsnämndens arbetsformer
2.1 Sammansättning
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Krisledningsnämnden
väljs av kommunfullmäktige och utgörs av samma ledamöter som kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Krisledningsnämnden har inte rätt att inrätta utskott.

2. 2 Ersättares tjänstgöring
Ersättare har närvarorätt vid krisledningsnämndens sammanträden.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den vid valet bestämda ordningen.

Om personlig ersättare inte kan tjänstgöra ska annan ersättare tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.

2.3 Inkallande av ersättare
Ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska själv ansvara för att den ersättare kallas som står i tur att
tjänstgöra.

2.4 Jäv
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra efter att ärendet har avgjorts.

$ 3 Sammanträden

3.1 Sammanträdg kallelse och ikraftträdande
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordförande, bedömer när en
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana
fall att kalla till sammanträde.

Vid förhinder för både ordföranden och vice ordförande övergår denna rätt att
sammankalla nämnden till den ledamot som har längst tid i uppdraget i nämnden,

2
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3.2 Reservation

Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen

ska ledamoten göra det skriftligt. Motivering ska lämnas före den tidpunkt som har

fastställt för justering av protokollet.

3.3 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart,
paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den'

3.4 Delgivning
Delgivning till krisledningsnämnden sker till ordföranden eller annan ledamot som

ordföranden bestämmer.

3.5 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska

undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden och

kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska undefteckna handlingar.

$ 4 Upphörande av verksamhet

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som

nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Kommunstyrelsen får besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de områden som krisledningsnämnden

övertagit till ordinarie nämnder. Beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska

upphöra kan även fattas av kommunfullmäktige.

5 Administration
Utbildning och övning
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i

form av utbildning eller övning.

g 5 överklagande

Krisledningsnämndens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10

kapitlet i kommunallagen. Beslut som krisledningsnämnden fattar enligt
speciallagstiftning kan överklagas i enlighet med aktuell lagstiftning.

3
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Detta är Melleruds kommuns styrdokument enligt överenskommelsen om kommunernas
krisberedskap 201 9-2022.

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden
Arbetet ska ta sin utgångspunkt i kommunens uppgifter med krisberedskap som framgår av lagen om
extraordinära händelser (LEH) och överenskommelsen om kommunernas krisberedskap. Arbetet ska
präglas av hög användbarhet. Behovet av krisberedskap och att hitta lösningar i vardagen som även
fungerar vid samhällsstörningar ska genomsyra kommunens samhällsviktiga verkamheter. Där det är
möjligt ska arbetet med krisberedskap även kunna användas inom beredskapsplaneringen.

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala
förualtningar, bolag och kommunalförbund
Nedan anges rollerna inom krisberedskapsarbetet samt vilken funktion som beslutar om respektive
dokument.

Fullmäktige
. Fastställer kommunens styrdokument för krisberedskap för mandatperioden.
. Fastställer reglemente för krisledningsnämnden för varje mandatperiod.

Kommunstyrelsen
. Fastställer för varje ny mandatperiod en risk- och sårbarhetsanalys enligt LEH.
. Fastställer ett dokument med åtgärder mot bakgrund av kommunens risk- och

sårbarhetsanalys.
. Svarar för att perspektivet geografiskt områdesansvar beaktas vid planering av kommunens

krisberedskap.
. Svarar för att krisledningsnämnden får den utbildning och övning som behövs för att nämnden

ska kunna fullgöra sina uppgifter vid extraordinära händelser.
. Svarar för årlig uppföljning och rapportering enligt Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps (MSB) föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser.

Kommunchefen
. Fastställer för varje mandatperiod en plan för hantering av extraordinära händelser enligt LEH.

' Svarar för att samverkan sker inom det geografiska området.
. Fastställer plan för utbildning och övning för mandatperioden.
. Med stöd av säkerhetssamordnaren, svarar för att upprätta och avge lägesrapporter vid

samhällsstörningar till den myndighet regeringen bestämmer.
. Kan sluta avtal för drift och underhåll av anläggningar för utomhusvarning.
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Nämnderl
Ska arbeta för att minska sårbarheten och öka hanteringsförmågan inom eget verksamhetsområde i

syfte att alltid kunna bedriva samhällsviktig verksamhet.

. Ska inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna

verksamheten. Uppgiften behöver inte innebära att en helt ny analys ska tas fram utan den

befintliga kan revideras. Analysen ska genomsyras av målen för kommunens RSA och vara

samordnade till form och innehåll.
. Kommunens och nämndens RSA ska användas som underlag för att uWeckla respektive

verksamhets krisberedskap. I uppgiften ingår också att verkställa åtgärder mot bakgrund av

kommunens risk- och sårbarhetsanalys med uppdrag till nämnden.
r Förvaltningen ska vara representerad i arbetet med kommunens RSA.

. Svarar för att det finns kontinuitetsplaner för nämndens samhällsviKiga verksamheter för att
dessa ska kunna upprätthållas vid samhällsstörningar.

r Förualtningen ska genomföra minst en utbildning eller övning per år, antingen på egen hand

eller i samverkan med annan verksamhet.

Säkerhetssamordaren
. Samordnar kommunens arbete med krisberedskapsuppgifterna.
. Stödjer kommunens förvaltningar, bolag och kommunalförbund i det praKiska arbetet med

krisberedskap.

Bolag
Med bolag avses Melleruds bostäder. Styrelsen ansvarar för att:

. Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna

verksamheten. Uppgiften behöver inte innebära att en ny analys ska tas fram utan den

befintliga kan revideras. Analysen ska genomsyras av målen för kommunens RSA och vara

samordnade till form och innehåll.
. Bolagets RSA ska användas som underlag för att utveckla verksamhetens krisberedskap. I

uppgiften ingår också att verkställa åtgärder mot bakgrund av kommunens risk- och

sårbarhetsanalys med uppdrag till bolaget.
. Ska vara representerad i arbetet med kommunens RSA.

. Svarar för att det finns kontinuitetsplaner för bolagets samhällsviktiga verksamheter för att
dessa ska kunna upprätthållas vid samhällsstörningar.

. De anställda genomför minst en krisberedskapsutbildning eller -övning per år, antingen på

egen hand eller i samverkan med annan verksamhet.

Kommunalförbund
Med kommunalförbund menas Dalslands miljö- och energiförbund (DEMF) och Norra Älvsborgs

räddningstjänstförbund (NÄRF).

. Ska inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna

verksamheten. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för RSA. Förbundets RSA

ska användas som underlag för att utveckla verksamhetens krisberedskap.

I Observera att kommunstyrelsen också omfattas av kraven på nämnd.
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. Förbundet ska vara representerade i arbetet med medlemskommunens RSA.

. Svarar för att det finns kontinuitetsplaner för förbundets samhällsviktiga verksamheter samt
att dessa ska kunna upprätthållas vid samhällsstörningar.

. Ska genomföra och utvärdera minst tuå krisledningsövningar per mandatperiod samt delta i

relevanta utbildningar och övningar som kommunen bjuder in till,
. Verksamheten ska ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.
. Planeringen för hur förbundet ska arbeta vid extraordinära händelser ska inkludera

o Hur verksamheten ska leda sin verksamhet.
o Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunens samlade lägesbild.
o Hur samordning och inriktning med kommunens centrala krisledning ska ske.

o Förmåga att kunna skicka och ta emot en samverkansperson till
medlemskommunerna.

. Räddningstjänstförbundet svarar för att ta fram planer för hantering av stora olyckor som

identifierats inom riskanalysen enligt LSO.

övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
. Representanter från kommunens förvaltningar, bolag och kommunalförbund ska medverka i

arbetet med kommunens RSA. Även expefter och samverkande aktörer kan göras delaKiga.
. Kommunens arbete med att ta fram samt rappoftering av sin RSA ska göras enligt föreskriften

MSBFS 2015:5. Utgångspunkten är kommunens skyddsvärden.
. Kommunchefen är processägare för kommunens RSA-arbete. Säkerhetssamordnaren

processleder det praktiska arbetet.
. Första året under ny mandatperiod ska en risk- och sårbarhetsanalys för kommunen tas fram.

Arbetet kan med fördel ske i samverkan med Dalslandskommunerna.
. Erfarenheter från inträffade händelser i egen kommun och erfarenheter från övningar ska

utgöra underlag vid revidering av kommunens RSA.
. I samband med att kommunens krisledningsorganisation har varit aktiverade ska händelsen

utvärderas.
. Resultaten från nämnder, förbund och bolags RSA:er ska omhändertas inom respektive

verksamhet. Behov av åtgärder som inte ryms inom nämnden eller styrelsens mandat ska
lyftas in i kommunens RSA. Förslag till åtgärder i kommunens RSA ska omvandlas till förslag
till beslut om åtgärder och fastställas av kommunstyrelsen. Beslutade åtgärder läggs in i

kommunens ordinarie styr- och ledningssystem.

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
. Kommunen identifierar samhällsviktiga verksamheter och risker inom kommunens geografiska

område genom att arbeta med risk- och sårbarhetsanalysen utifrån föreskriften MSBFS

2015:5.
. Kommunen driver Dalslands krishanteringsråd tillsammans med kommunerna Bengtsfors,

Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmå|. Syftet är att verka för samordning av planering och

hantering inför fredstida kriser inom det lokala geografiska områdesansvaret. Målgruppen är
främst offentli ga a ktörer, större företag och frivilligorga nisationer.

. Under mandatperioden ska kommunen utveckla relationerna med och formerna för samverkan
med det lokala näringslivet som bedriver samhällsviktig verksamhet vid fredstida kriser.
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Kommunen ska ta initiativ till att en lista med företagens inriktnings- och
samordningskontakter (ISK) ställs samman.
Kommunen ska informera lokala företag och allmänhet om vikten av att de har en egen
beredskap vi samhällsstörningar genom olika kommunala forum.
Dalslandskommunerna ska ta fram en gemensam beskrivning för en inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå i syfte att verka för samordning av olika aktörers
åtgärder. På så vis underlättas samverkan mellan kommunerna under händelser samt kan
kommunerna stötta varandra vid behov. Hur kommunen ska arbeta inom lSF-funKionen ska
framgå av plan för extraordinära händelse.
Under mandatperioden kan metodiken för framtagande av lägesbild och lägesanalys utvecklas
mellan Dalslandskommunerna.
Vid planering av samordning av information till allmänhet och media utgör
Kriskommunikationssamverkan i Västra Götalands län - inriktning och rutiner och När de
ordinarie kanalerna rnte fungerar eller räcker till - en vägledning Wå utgångspunkter.
Kommunens forberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med närliggande
kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området, Med närliggande
kommuner avses Dalslandskommunerna samt kommuner med gemensamt ägande eller
riskbild. Med samverkan menas att styrande dokument, planer, funktioner, begrepp och
materiel med mera så långt som möjligt är enhetliga, med möjlighet till lokala anpassningar
där det är nödvändigt.
Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas
via anläggningar för utomhusvarning genom atl ljudsändare underhålls. Under
mandatperioden ska kommunen, i samverkan med räddningstjänsten, ta fram en rutin för
kommunikation av VMA till allmänheten.

a

a

a

a

Planering
Under mandatperioden ska kommunen ta fram eller uppdatera följande planer. Inriktningen är att
Dalslandskommunerna ska eftersträva liknande utformning av planerna under förutsättning att det är
effektivt.

Planerinq Är Ansvarig Kommentar
Plan för extraordinära händelser 2019 Kommunchef
Nödvattenplan 2020 Kommunstyrelsen Påböriad
Evakuerinqsplan 2021 Kommunchef Påböriad
Utbildninqs- och övninqsplan 2020,202L 2020 Kommunchef
Konti nuitetsplanering för
samhällsviktiq verksamhet

202L Respektive
förvaltninqschef

Krisstöd (posom) 2020 Kommunchef
Beredskapsplan för dammhaveri
och översvämninq

2022 Kommunstyrelsen
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Ekonomi
Kommunens ersättning för uppgifterna enligt överenskommelsen ska nyttjades enligt MSB:s principer

för hur statsbidraget får användas. Åtgärder som behövs och ligger utanför finansieringsprinciperna
finansieras av kommunen i särskild ordning.

Ådig planering
Den mer detaljerade planeringen sker genom årlig verksamhetsplan som beslutas av kommunchefen
och läggs in i kommunens styr- och ledningssystem.

Kommunstyrelsens ska ange vilket år åtgärderna ska genomföras i dokument med åtgärder mot
bakgrund av RSA:n.

Ärli9 uppföljning
Arbetet med krisberedskap följs upp i samband med kommunens obligatoriska årsrapporLeringen,
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MELLERUDS KOMMUN KOM MUNAL FORFATTNI NGSSAM LING FIiK K
Titel

Reglemente för krisledningsnämnden i Melleruds kommun

Fastställd av KF E 78 Den 21 iuni 2017 Sida
L:2Ersätter Utbvtt den Siqn

REGLEMENTE FOR KRISLEDNINGSNAMNDEN I
MELLERUDS KOMMUN

Detta reglemente har antagits av kommunfullmäktige den 21 juni 2017, $ 78, och gäller
från denna dag.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i oktober
månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter att ordinarie val till
Kommunfull mäktige förrättats.

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och lagen om vissa kommunala
befogenheter (1991:900 och 2AA9:47) gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter, lagar och förordningar som
gäller samt bestämmelserna i detta reglemente.

För varje ny mandatperiod fastståller kommunfullmäktige en plan för hantering av
extraordinära händelser. Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete/ men
beskriver även Krisledningsnämndens arbete.

$ 1 Sammansättning
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Krisledningsnämnden
utgörs av samma ledamöter som kommunstyrelsens arbetsutskott.

$ 2 Krisledningsnämndens arbetsuppgifter
Uppgifter
Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter under extraordinära händelser i

fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Sam ma nträda och ikraftträdande
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordförande, bedömer när en
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall
att kalla till sammanträde.

Vid förhinder för både ordföranden eller vice ordförande övergår denna rätt att
sammankalla nämnden till den till åldern äldste ledamoten i nämnden.

Brådskande beslut
Brådskande beslut som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordförande, får
besluta på krisledningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådst<ande att nåmndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

Vid förhinder för både ordföranden eller vice ordförande övergår denna rätt att fatta
beslut ibrådskande ärenden till den till åldern äldste ledamoten i nämnden.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LiN G FIIK K
Titel

Reglemente för krisledningsnämnden i Melleruds kommun

Fastställd av KF E 78 Den 21 tuni 20L7 Sida
2:2Ersätter Utbvtt den Siqn

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden
Krisledningsnämnden får, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i fredstid,
besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen
och övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till
den extraordinära händelsens art och omfattning.

När krisledningsnämnden trätt ifunktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder
gäller samma regler om sekretess för krisledningsnämnden som för verksamheten i

ordinarie nämnd.

Redovisning

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde
och omfatta en redovisning av den extraordinära händelsen som inträffat, händelsens
förlopp och nämndens beslut.

5 3 Upphörande av verksamhet

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om
styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. Beslut om att krisledningsnämndens
verksamhet ska upphöra kan även fattas av Kommunfullmäktige,

5 4 Administration
Utbildning och övning
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i

form av utbildning eller övning.

g 5 överklagande

Krisledningsnämndens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kapitlet
i kommunallagen. Beslut som krisledningsnämnden fattar enligt speciallagstiftning, kan
överklagas i enlighet med aktuell lagstiftning.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-ro-27

ARENDE 2 Dnr KS 20211277

Svar på motion om att Melleruds kommun förstärker insatserna för
barns och ungas hälsa

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en plan för arbetet med barn och unga (0 - 20 år) i Melleruds kommun, i den del som
avser tandhälsa, fetma och språkförståelse.

Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag delvis anses vara under genomförande med
hänvisning till redan pågående arbete inom kommunens förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att

. uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt arbeta fram en plan där kommunens alla
verksamheter involveras för att placera Melleruds kommuns barn och unga (0 - 20 år) minst
i nivå med medelvärdet bland kommunerna i Västra Götaland vad gäller barns och
ungas hälsa.

Beslutsunderlag

o Motion
. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Ärendet hehandlas av arbetsutskottet uid sammanträdet den 2 november 2027.
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-0s-11 K520211277

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
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Kommunfullmäktige

Svar på motion om att Melleruds kommun förstärker insatserna för
barns och ungas hälsa

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en plan för arbetet med barn och unga (0 - 20 år) i Melleruds kommun, i den del som
avser tandhälsa, fetma och språkförståelse,

Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag delvis anses vara under genomförande med
hänvisning till redan pågående arbete inom kommunens förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att

. uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt arbeta fram en plan där kommunens alla
verksamheter involveras för att placera Melleruds kommuns barn och unga (0 - 20 år)
minst i nivå med medelvärdet bland kommunerna i Västra Götaland vad gäller barns och
ungas hälsa.

Beslutsunderlag
r Motion

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Utifrån Kommunfullmäktiges vision om att Melleruds kommun ska arbeta förebyggande och
värna om förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv,
har miljö- och hälsorådet i Melleruds kommun under avtalsperioden utsett "Det tidiga livets
villkor" som ett fokusområde, vilket inbegriper både fysisk och psykisk hälsa. Insatser som
genomförs inom dessa området görs i samverkan, för att forebygga och främja barn och ungas
fysiska och psykiska hälsa. Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
2022 - 2023 är vägledande för vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.
De uppdrag/aktiviteter som gäller är att skapa förutsättningar för:

- Insatser i tidig ålder
- Insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat
- Främja goda kostuanor och fusisk aktivitet samt tandhälsa (i alla åldrar)
- Minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148819
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Michael Melby
Marianne Sand Wallin

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-05-11 K520211277

Glenn Nordling
Folkhälsostrateg
0530-181 03
glenn. nordling@mellerud.se
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Analys

Även om kommunens forvaltningar arbetar med målgruppen utifrån sina verksamhetsspecifika
områden, så skulle en plan för det gemensamma arbetet mycket väl kunna gynna
förvaltningarna och inte minst målgruppen som insatserna riktar sig till, framtagandet av en
plan bör därför göras av en förvaltningsgemensam arbetsgrupp. Miljö- och hälsorådet skulle
kunna utgöra en sådan grupp.

i motionen nämns att när det gäller tandhälsa, fetma och språkförståelse bland barn och unga i

Melleruds kommun, placerar det kommunen på sista plats, eller bland de sista ijämförelse med

övriga kommuner i Västra Götaland. Dessa uppgifter går inte att bortse ifrån, även om

statistiken kan ge en missvisande bild när underlaget är litet. För att lämna sista platsen krävs

ett förvaltningsövergripande arbete och ett samarbete med primärvård och folktandvård. Detta
samarbete finns redan idag, men kan mycket väl göras tydligare i en framtida plan. Att
åstadkomma en bättre tandhälsa, minskad övervikt och fetma och bättre språkförståelse, kräver
ett organiserat och tålmodigt samarbete. Därför blir det också viktigt att politiken och

förvaltningarna tar höjd för att bidra i detta långsiktiga arbete. Det blir med andra ord viktigt att
förvaltningarna sätter må|, mätbara nyckeltal och aktiviteter som leder till att vända
utvecklingen och prioritera arbetet med att främja barn och ungas fysiska och psykiska hälsa.

Värt att notera är att motionen föreslår att det arbetas fram en plan där kommunens alla

verksamheter involveras for att placera Melleruds kommuns barn och unga (0 - 20 år) minst i

nivå med medelvärdet bland kommunerna iVästra Götaland vad gäller barns och ungas hälsa.

Denna placering avser dock endast tandhälsa, BMI och språkförståelse och inte barn och ungas

hälsa i helhet.

Ekonomiska konsekvenser

Miljö -och hälsorådet budgeterar redan idag för insatser riktade till målgruppen och kan inte
ensamt stå som finansiär för de insatser som kan komma att genomföras utifrån en framtagen
plan. Här krävs att politiken och kommunens förvaltningar bidrar och budgeterar för de insatser
som den framtagna planen innehåller.
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MOTION

Melleruds kommun förstärker insatserna för barns och ungas hälsa.

Arbetet for en båttre folkhälsa i kommunen är inriktat på tidiga insatser för att barn och
unga ska uppnå goda skolresultat, goda vanor för kost, motion och tandhälsa, samt att
motverka missbruk av alla slag.
socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Mellerud, känner en stark oro då vi
konstaterar att nuvarande insatser för en bättre folkhälsa inte ger önskat resultat.
När Norra Hålso- och sjukvårdsnämnden i april 2A21hade möte med kommunens presidier
och KSau redovisades att tandhälsan, fetman och språkförståelsen btand barn och unga i
Mellerud placerar kommunen på sista plats, eller bland de sista ijämförelse med civrija
kommuner i Västra Götaland.
När vi socialdemokrater till detta lägger de många orosanmälningar som lämnats in till
socialförvaltningen, och de stora behov av placeringar som kommunen har i förhållande till
sin storlek, menar vi att kommunen måste satsa betydligt mer resurser för att uppnå bättre
folkhälsa, trygga uppväxtförhållanden, båttre skolresultat och en socialt hållbar kommun.

Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

' Att ttppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt arbeta fram en plan där kommunens
alla verksamheter involveras för att placera Melleruds kommuns barn och unga (0-
z0 år) minst i nivå med medelvärdet bland kommunerna iVästra Götaland.

För Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Michael Melby och Marianne Sand Wallin

^

2021 -0s- 1 0

MM USD KOEM LLERU
ekorfioretKommu nstyrels

planbet€ckn.

2D2J
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-LO-27

ÄRenoe g Dnr KS 20ZL|2B6

Melleruds Bostäder AB - delårsbokslut 2021. med prognos 212O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per delåret uppgår till 5,9 mkr vilket är 3,4 mkr bättre än budget. För helåret
beräknas ett resultat på 1,5 mkr, vilket är 3,8 mkr bättre än budget.

Det är en förbättring med ca 4 mkr mot prognos 1. Den främsta orsaken till avvikelsen är att
underhållsprojekt inte har genomförts i den omfattnings som planerats till följd av Covid-19.

Beslutsunderlag

. Delårsbokslut och prognos 21202L från Melleruds Bostäder
o Melleruds Bostäders styrelses beslut 202L-09-22, S 54-55.
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2021-t0-I9,5 343.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-t0-L9

sida
15

S 343 Dnr KS 202L/286

Melleruds Bostäder AB - delårsbokslut 2021. med prognos 2l2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per delåret uppgår till 5,9 mkr vilket är 3,4 mkr bättre än budget, För helåret

beräknas ett resultat pä 1,5 mkr, vilket är 3,8 mkr bättre än budget.

Det är en förbättring med ca 4 mkr mot prognos 1. Den främsta orsaken till awikelsen är att
underhållsprojekt inte har genomförts i den omfattnings som planerats till föUd av Covid-19.

Beslutsunderlag

. Delårsbokslut och prognos 212021från Melleruds Bostäder

. Melleruds Bostäders styrelses beslut 202L-09-22, 5 54-55.

. Kom mu nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

J ustera Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Melleruds Bostäder AB - prognos 212O2L och delårsbokslut
2021

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per delåret uppgår till 5,9 mkr vilket är 3,4 mkr bättre än
budget. För helåret beräknas ett resultat pä 7,5 mkr, vilket är 3,8 mkr
bättre än budget. Det är en förbättring med ca 4 mkr mot prognos 1.
Den främsta orsaken till avvikelsen är att underhållsprojekt inte har
genomförts i den omfattnings som planerats till följd av Covid-19.

Beslutsunderlag
. Delårsbokslut och prognos 21202I från Melleruds Bostäder
. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2021-09-22,5 54-55.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-09-23 KS 202U286

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0s30-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se24



AB MELLERUDS BOSTADER

5ss
Prognos 2

AB Melleruds Boståders beslut

Styrelsen AB Melleruds Bostäder beslutar godkänna Prognos 2.

Sammanfattning av årendet

VD Erik Josefsson redovisar prognos 2.

Prognos för helår 2021 visar en positiv awikelse på ca +3 764 tkr mot
budgeterat resultat, Prognosticerat resultat år +7 504 tkr.

Awikelsen beror främst på underhållsprojekt som inte genomförts ännu

Beslutsunderlag

Prognos 2

Skickas tlll:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NT O5
Sammanträdesdatum sida

202t-09-22 8

Justerandes sign

str
Utdragsbestyrkande
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AB Melieruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 2 2O2L
2A2t-09-L7

AB Melleruds Bostäder

Ekonomisk prognos 2 - 2O2l

Vd frir AB Melleruds Bostäder avger följande prognos 2 för budgetåret 2021. Prognosen baseras på

balans- och resultaträkning per 2021-08-31 och planerade aktiviteter och processer för innevarande år.

Utfall, budget, årsbudget och prognos för helåret kan ni läsa i siffeform på sista sidan. Prognosen visar

att Mellbo gör en vinst på ca 7,5 Msek före bokslutsdispositioner och skatt.

EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOS

Prognosens awikelse för bolaget som helhet är ca +3 764 tkr vilket är långt mycket bättre än prognosen
per 2021-03-31 som gav ett resultat pä - 24t tkr jämföd med budget. Orsaken är att vi ser besparingar
på en rad verksamheter (tidigare kostnadsställen) jämfört med budget men framförallt att vi inte klarar
av att genomföra underhållsprojekt i den omfattning vi hoppats. Vi hade en högt ställd underhållsbudget
pä 72,L Msek vilken blev för svåft aft realisera när pandemin har foftsatt att tvinga fram restriktioner.

Vi har valt att inte planera in eller påbörja projeK där stor interaktion med boende blivit nödvändig,
Genomforda och planerade yttre och inre underhållsprojekt har inte varit kostnadsdrivande i samma nivå

som t ex ett stambyte eller stamrenovering hade blivit.

På resultaträkninoens intäktssida kan vi konstatera att trots hyreshöjningar har vi inte nått upp i

föregående års omsättning och p g a fortsatt höga vakanser jämfört med budget så kommer vi enligt
prognosen omsätta ca 750 tkr mindre än budgeterat. En oroande uWeckling och en trend som vi inte sett
slutet på. Vi känner också av ett mindre tryck på lediga lägenheter även i Mellerud, även om efterfrågan
fortfarande är god.

På resultaträkningens kostnadssida prognosticerar vi som tidigare nämnt en rad besparingar jämfort med

budget, inte bara på underhållet.

2

Underhåll och reparationer
Vatten och avlopp
Kundförluster
Avskrivningar

+3 077 tkr
+201 tkr
+170 tkr
+265 tkr

Tot övriga verksamheter +98 tkr

Summa kostnadsbesparingar +3 811 tkr

Under resultaträkningens finansieringsposter har vi fler positiva awikelser mot budget. Övriga finansiella
intäkter t ex som innehåller försäljning av bostadsrätt och förväntad vinst vid avyttring av fastighet.
Finansiella beslut och ränteläget har också gjort att vi överträffat förväntningarna avseende
räntekostnader för långfristiga lån.

Övr fi nansiella intäkter
Räntekostnader

+370 tkr
+333 tkr

+703 tkr

d
Summa besparing finans

MellerudsBoståder27



AB Melleruds Bosiåder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 2 2O2I
2021-09-77

VERKSAMHETEN

Verksamheten har hittills varit förskonad från några större utbrott under pandemin eller sjukskrivningar
till följd av Covid. Dock påverkas självklart vår drift av och många icke akuta åtgärder i lägenheter får
vånta tills vi har nåtl någon form av immunitet bland boende eller anställda. Det gör att det byggs upp
något av en underhållsskuld avseende lägenhetsrenoveringar som kommer att bli utmanande att hantera
i framtiden.

På administrationssidan har vi förstärK med personal för att dels förbereda inför pensionsavgång men
också för att driva en rad utvecklingsprojekt som vi tidigare inte haft resurser att sätta i verket. En

mycket positiv utveckling som vi tror kommer att märkas av våra hyresgäster, En kundundersökning är
också slutförd precis innan semestern vilken vi vet kommer ge ett bra underlag för fortsatt
utvecklingsarbete.

Efter semestern har vi återgått till våra (nya) ordinarie öppettider avseende kundservice per telefon eller
via besök. Vi genomför ändå primäft möten via Teams för att minska risken för smittspridning. Internt
har vi satt in flera åtgärder för att minska risken för smittspridning inom bolaget, t ex genom att inte ha

måltider gemensamt eller samlingar om de inte är i Tingshuset. RestriKioner som vi släppt på i takt med
Folkhälsomyndig hetens rekommendationer.

FRAMTID

Vi ser med lite bekymrade ögon på vad kommande fyra månader innebär för våra investerings- och
underhållsplaner. Den stora höjningen av materialpriser inom byggsektorn samt långa ledtider oroar. T ex
har investeringsprojekt dragit ut länge på tiden då materialet inte kan levereras inom föreskriven
entreprenadtid.

Bolaget ser foftsatt över möjligheterna till nybyggnation i Melleruds tätort och arbetar för tillfället med att
ta fram ett konkret förslag på fastighet. Ansökan om planändring är inlämnad till Tillväxtenheten och vi
hoppas kunna få till stånd en ändring som tillåter ett bygge av 14 nya lägenheter. Vår ansökan är
godkänd men det är osäkert hur lång tid planarbetet kommer att ta innan vi kan söka bygglov.

Vi ser också kommande utmaningar avseende uppsagda kontrakt för Älvan i Mellerud och Karolinen i Dals
Rostock men genomför kontinuerligt samtal med vår ägare om framtiden för dessa. Mest oroande är
Karolinen i Dals Rostock. Coop-husets framtid är också något som sannolikt kan påverka oss i stor
omfattning beroende av vilken typ av byggnad som byggs samt vilka verksamheter eller företag som ev.
då ska hyra där.

Den mycket höga vakansgraden i Åsensbruk är vår just nu största utmaning och även i vår närmsta
framtid. Vi har genomfört strategidag med bolagets styrelse för att utforma en långsiktig plan för Mellbos

fastighetsbestånd i Äsensbruk samt hur vi kan hitta hållbara lösningar som är bra för Mellbo och
innevånarna i Äsensbruk. En bra start på ett arbete där vi fortsatt har mycket kvar att arbeta med.

Erik Josefsson, VD

3

s
MellerudsBostäder
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AB Melleruds Bostäder
Resultat samt prognos per 20210831

Verksamhet

Utfall tom
210831

Budget tom
210831 Årsbudget Prognos

2000 - lntäkter bostäder

2010 - lntåkter lokaler

2020 - Intäkter garage, p-plats

2040 - lntäkter bränsle, el

2100 - övriga driftsintäkter
2130 - Övriga rörelseintåkter

23 905 475

5 603 632

473 733

2 654 192

335 118

5 980

24389 205

5 609 145

419 560

282L265
133 336

0

36 583 802

I 413 721

629 344

4 231 900

200 000

0

35 858 213

I 413121
620 600

3 960 000

450 000

5 980

Summa intäkter 32 918 130 ?3372'tL s0 058 753 49 308 513

2140 - Underhåll

2141 - Underhåll lokaler

2150 - Reparationer

21.60 - Fastighetsskötsellstäd

2170 - Uppvärmning/kyla

2180 - Vatten och avlopp

2190 - Fastighetsel

2210 - Fastighetsanknuten administration
2211 - Central administration

2220 - Fastighetsförsäkring

2230 - Avfallshantering

2250 - Medel till hyresgästorganisation

2280 - Fastighetsskatt

2350 - Övriga driftskostnader

2400 - Avskrivna hyres- och kundford, jur åtgärder

2450 - Avskrivningar maskiner o inventarier

2480 - Avskrivningar byggnader o markanlåggningar

2550 - Övriga finansiella intäkter
2650 - Räntekostnader inkl borgensavg

-3 62Ltt2
-9 550

-715 118

-4067 451
-3 395 294

-L825 872
-7 682 521
,2 599 552

-953 882

-3L0 520

-792 699

-26 ZS5

-599 528

-686 826
n

-7A 490

-3 3A7 700

44 6L8
-2 3A4 970

-7 066 664

-333 336

-666 664

-3 866 656

-3 386 732

-2 047 336
,L740 344

-2 562 024

-1 035 456

-310 000

-778 000

-46 664
-600 000

-762 280
-156 564

-48 664
-3 510 000

40 000
-1 865 336

-10 600 000

-500 000

-1 000 000

-s 800 000

-5 202397
-3 071 000

-2677 4s2
-3 843 035

-1 553 191

-465 000

-1 167 000

-70 000

-900 000
-1 143 400

-2s0 000

-73 000

-5 265 000

60 000

-2 798 000

-7 650 000

-300 000

-1072 677

-5 800 000

-5 202397
-2 870 000
-2 677 452

-3 843 035

-1 553 1"91

-465 000

-1 167 000

-39 383

-900 000

-1 043 400

-80 000

-105 735

-5 000 000

429 61-8

-2 465 000

Summa kostnader -26924722 -30752820 -46318 475 -41804 652

Resultat 5 993 409 2 519 691 3740288 7 S03 861

Prognosticerad awikelse mot budget:

Awikelse enl Prognos 1:

3763573

44L679
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AB MELLERUDS BOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NT 06
Sammantrådesdatum slda
2021-09-22 7

5s4

Delårcbokslut 2021-08-3 I
AB Melleruds Bostäders beslut

1. godkänna redovisningen av delårsbokslut 2021-08-31.

2. överlämna delårsboksl ut 202 I -08-3 1 till komm unstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

VD Erik Josefsson redovisar delårsbokslut som visar ett resultat på + 5 993 tkr
vilket är en förbättring med 3 754 tkr jåmföft med budgeterat resultat,

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 202 1-08-3 1

Skickas tlll:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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DelårsraPPort för

AB Melleruds Bostäder
556528-4329

MellerudsBostäder

Perioden
2021-0 I -0 1 -2021-08-31
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AB Melleruds Bostäder
556528-4329

1(7)

Delårsrapport för perioden 2021-A1-A1 - 2021-08-31

AB Melleruds Bostäder är ett helägt dotterforetag till Melleruds kommun, org nr 556528-4329, med
säte i Mellerud. Styrelsen och verkställande direktören fär härmed avge delårsrappori för perioden
2021 -A1 -01 - 2421 -88-31 .

Allmänt om verksamheten
AB Melleruds Bostäder bedriver fastighetsförvaltning av lägenheter och lokaler i Mellerud,
Dals-Rostock och Äsensbruk. Bolaget ska medverka till att uppfylla kommunens övergripande mål
genom att verka för en befolkningstillväxt och att kommunen ska utvecklas långsiktigt och hållbart.

Verksamheten ska på långsiktig och ekonornisk sund basis förvärva, avyttra, åga, bebygga och
förvalta olika typer av bostäder, fastigheter och tomträtter. Bolaget uppdrag är också att aktivt verka för
kostnadseffektiv och lönsam nyproduktion av bostäder. lnorn ramen för affärsmässighet ska bolagets
verksamhet präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och den sociala miljön i

bostadsområden ska särskilt uppmärksammas. Bolaget förvåntas också i skälig omfattning
tillhandhålla bostäder för dem som av olika anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Uthyrning och marknad
Bolägets bestånd av lägenheter är fördelat med ca 508 st i Mellerud, 120 st i Asensbruk och 94 st i

Dals Rostock. Eferfrågan av lägenheter i centraloden Mellerud är stor och våntetiden på lägenheter
hår är ibland lång om man inte är kvalificerad for fortur. Även i Dals-Rostock är efterfrågan god och vi
har inga vakanser. I Asensbruk har vi ett stort antal vakanser i två kvarter och har svårt att hitta nya
hyresgäster. Omflyttningen ijust Äsensbruk är stor med mycket slitage som följd. Alder och skick på
fastigheter i kombination med obefintlig kollektivtrafik och svagt serviceutbud med få arbetstillfällen på
orten är orsaker som bidrar till hög vakans.

Glädjande i Asensbruk år att vi har två kvarter som är fullt uthyrda dår vi också ser att det finns ett
intresse från fler att bosätta sig. Bolaget äger också ett antal affdrslokaler, främst på storgatan i

Mellerud och efterfrågan är god även på dem. Vi har samtidigt upplevt en tydlig generell minskning i

efter.frågan på våra lägenheter, även om den fortfarande kan anses som god. Vår genomsnittliga
vakansgrad har ökat, mest p g a fler vakanser i Asensbruk men åven för att fler lägenheter än vanligt
varit i behov av totalrenovering och därför inte kunnat hyras ut i önskvärd takt.

Bolaget byggde senast nytt under 2A17 men arbetar for tillfället med ett planärende for att kunna bygge
14 nya lägenheter i Melleruds tätort. Efterfrågan har på orlen varit god under senare år avseende
nybyggda lägenheter och vi tror på ett stort intresse från både befintliga men förhoppnigsvis också från
nya kunder.

Underhåll
Då många av bolagets fasiigheter är gamla så finns ett stort underhållsbehov och årets underhålls-
och renoveringsbudget överstiger 12 Msek. Underhållplaner finns framtagna och gås igenom samt
revideras årsvis. Aven i år har underhållsarbetet fått hanteras mycket annorlunda i samband med
pandemin. En påverkan som vi inte till fullo kunnat hantera utan en tydlig effekt på resultatet för
delåret. Vi redovisar ett betydligt bättre överskott än vad vi budgeterat lör perioden, precis som under
2A2A. Pandemin har också bidragit till att viss renovering och underhålle endast utförts i tomma
lägenheter vilket förlångt uthyrningsprocessen något med fler vakansmånader som följd.

Resultatanalys
På intäktssidan kan vi se ökad vakans med lägre intäkter som foljd. Trots hyreshojningar så har
bolaget 93 tkr lägre i intäkter t o m augustijämfört med föregående år och 531 tkr lägre än budgeterat
En oroande utveckling som VD och styrelse jobbar prioriterat med.

På kostnadssidan är det främst det planerade underhållet som inte når upp till budgeterade nivåer då
vi endast förbrukat ungefdr hälften av budgeten för de forsta 8 månaderna. Underhållet står för hela
3,77 av 4,36 Msek i kostnadsbesparingar for delåret och VD prognosticerar inte att hinna använda de
resurserna under årets sista 4 månader.

Delårsresultatet om + 6,0 Msek före skatt är 3,37 Msek bättre än budgeterat. Resultatet för 2421
förväntas bli ca + 7,5 Msek fore skatt vilket är ca +3,76 Msek över budget.
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Resultatutveckling
kkr 2A21-08-31 202A-08-31 2A19-A841 2018-07-31 2A17-4741

Nettoomsättning
Res före bokslutsdisp o skatt
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Balansomslutning

32 467
5 9S3

16,9
10q

211 419

32 329
5 667

15
4(l0

211 630

32274
4 805

12,3
261

221 695

28 714
3 952

10,5
163

213 945

27 255
4 320

8,1
5Ub

214 312

lnvesteringar
Flera planerade investering ar lör 2020 skulle inneburit besök och långvarigt arbele i lägenheter med

boende. T e x var planen fortsatt stamrenovering på Backegatan, fönsterbyten på Kransen och byten

av entr6dörrar på öården. För att inte medverka tillsmittspridning av Covid-19 så har de projekten

ttirtitir på framtiden. lstältet har vi infor hösten planerat att omfördela de investeringsmedlen till ett

takbyte på Kapellgatan 3.

Genomförda investeringar under januari - augusti:
- Takbyte Kapellgatan, 895 ikr
- Markanläggningar (rivningar) Tornet 1 och Järven 6, 567 tkr
- Tvättmaskiner, 136 tkr

Väsentliga pågående investeringar ei aktiverade:
- Nybyggnationsprojekt Staren
- Solcellsanläggning Vallmogatan 22

Planerade investeringar september' december:
- Takbyte Korsgatan 12
- Fönsterbyte Långgatan 49+51

Likviditet och finansiering
Likviditeten har under innevarande rapportperiod ökat med 2 A73 kr (- 9184 tk$ för bolaget och

uppgick per delårsperiodens slut till 21 69A kr (21 719 tkr)'

Bolagets belåning har efter amorteringar om 750 tkr ('15 775 fkr) minskat från 158 963 tkr till 158 213

tkr.

Bolagets genomsnittliga räntebindningstid per 2020-08-31 var 4,19 är (3,83) med en genomsnittsränta

iÄ OiAAV" tZ,17). Undär 2O21 har var nagoi höga genomsnittsråntan sänkts på grund av att ett antal

iånga ocfr dyra ränteswapar har löpt ut. Våra råntet<ostnader kommer att sjunka avsevärt under hösten

och nästa år då de sista dyra swaparna går ut (förutsatt att inte någon stor nyupplåning tillkommer).

Samtliga av bolagets lån är finansierade av Kommuninvest med kommunal borgen.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Vi är e]t litet bolag med få anstållda och frånvaro av nyckelpersoner får därför stor effekt på

verksamheten. Även en hög arbetsbelastning på nyckelpersoner påverkar möiligheten till. 
.

upphandlingar och projekteiing av större undLrhållsprojekt. En utmaning.vi som bolag behöver hantera

fä'utt ftunOi;ngst<raitigåre sätt under kommande år för att lyckas genomföra den anhopning av större

underhållsprojekt som skaPats.

lJnder 2O21 och 2O22 har också ett antal stora lokalkontrakt sagts upp för omförhandling samt ett har

*"gi1pp helt. Kontrakt som får en mycket stor ekonomisk effekt på framiida intäkter om vi inte lyckas

Oråmeå'omforhandling samt att få nyä hyresgäster. En stor utmaning att hantera samtidigt som vi ser

ökade vakansgrader och vikande intäkter i bostäder.

Mellbo är nu ett företag under ständig utveckling som tagit stora organisatoriska steg under de senaste

åren. Nu vill vi att våra=hyresgäster värkligen skä uppleva en större trivsel och nytta i sitt boende och

iobbar kontinuerligt med hyresgästdialog samt förbättringar i fastigheter.
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Bolaget har stärkt sin likviditet och soliditet under några år och står förhållandevis väl rustade för att
möta kommande utmaningar. Styrelse och VD har stora förhoppningar om aft under 2A22 kunna starta
produktion av 14 nya lägenheter i Mellerud. En strategisk satsning för att bredda vårt utbud av
lågenheter och samtidigt generera starka hyresintäkter för lång tid framöver.

Mellerud 2421-49-17

Erik Josefsson
Verkställande direktör
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Betopp ikkr Nof 2421-41-01-
2A2f -08-31

2020-0f -al -
2A20-4841

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resulfat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Arets resultat

-"13139
-128

-1943
-6 002

-13 926
_o2

-1 828
-5 265

32 467
L'f 7

32 329
851

32 844

-3 378

33 180

-3 538

8 254 8 530

2
51

-2 916

16
29

-2 306

5 993 5 667

5 993 5 667

5 993 5 667
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Balansräkning
Belopp ikkr fVof 2A21-A8-31 202A-4841

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

M ateriel I a a n I ägg ni n gsti ll g ång a r
Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella an lägg n i ngstil lgå nga r
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläg gningstillgångar

Omsättni n gsti llgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

Kortfri sti g a fo rd ri ng a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgån gar

SUMMA TILLGANGAR

186 531

468

585

187 168
3 692

321

187 584

495

'191 181

554

495 554

188 079

244

191 735

286

244

429
56

921

286

-3 050
45

895

1 406

21 690

-211A

21 719

n34A 19 895

211 419 21 1 630
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AB Melleruds Bostäder
556528-432S

Balansräkning

6(7)

Belopp i kkr Alof 2021-08-31 202A-4841

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller forlust foregående år
Arets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade resenrcr
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder

Avsättningar
Uppskjuten skatieskuld

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kartfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 000
2344

3 000
2 380

5 304 5 380

15486
4 568
5 993

11

3
5

747
703
667

26 047 21 A77

31 351 26 457

2 272
5 970

62
7 340

7 4A2

2 630

8 242

2719
2 630

1s8 213

2719

164 350

158 213

2993
-860
689

9 001

164 350

3 400
-92

661
5 893

11 823 I 862

211 419 211 630
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AB Melleruds Bostäder
5565284329

7(7)

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr tVof
2A21-A1 -A1-
2A21-A8-31

2020,u-aI-
2420-48-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflcjde frän förä nd ringar i rörel se ka pital
Ökning(-)lMinskning (+) av varulager
Ökning(-/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+yMinskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

lnvesteri ngsverksamheten
Förvärv av materiella anlåggningstillgångar
Avyttring av fi nansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

5 993
? ?7q

5 667
3 498

I 372 I 165

9 372 I 165

18
3 573

-5 903

28
103

-4 84A

4 663

4 84A

6 853

-370
108

-l 840

-750

-262

-15 775

-750 -15775

2 073
19 617

-9184
30 903

21 690 2t 715
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-ro-27

ARENDE 4 Dnr KS 20ZI|4BB

Svar på remiss - Förslag till Näringslivsstrategt 2OSO, Fyrbodals
kommunalförbund

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds förslag till
Nä ringslivsstrategi 2 030.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att
bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen, Syftet ska vara att stärka delregionen och

samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet
vara kommunernas paft i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring
tillväxtfrågor.

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och uWeckla det kommunala självstyret.
Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;

. Hållbar tillväxt och uWeckling,

. Verksamhetsstöd och intressebevakning.

. Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena
tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.

. Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

Inom området "hållbar tillväxt och utveckling" ställer omställningen till ett mer ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden,
initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och

utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Under innevarande programperiod samlar därför Fyrbodals kommunalförbund sitt
näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030. Näringslivsstrategins genomförande

är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras kraftsamling och

samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt.
Den 30 september 2021 lämnades tjänstemannasynpunkter in från Melleruds kommun som har
arbetats in i bifogat förslag.

Fyrbodals kommunalförbund har den 7 oktober 2021skickat ut förslag till näringslivsstrategi på

remiss till medlemskommunerna. Remissvaren ska ha kommit in senast den 1 november 202L

Beslutsunderlag

o Remiss.
. Fyrbodals kommunalförbunds förslag till Näringslivsstrategi 2030
r Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-I0-I9, 9 347.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-19

sida
20

9347 Dnr KS 202I|4BB

Svar på remiss - Förslag till Näringslivsstrategi 2030, Fyrbodals
kommunalförbund

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds förslag till
Nä ri ngs Ii usstra teg i 2 03 0.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att
bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka delregionen och
samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet
vara kommunernas pat i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring
tillväxtfrågor.

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och uWeckla det kommunala självstyret.
Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;

. Hållbar tillväxt och utueckling.

. Verkamhetsstöd och intressebevakning.

. Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena
tillväxt och uWeckling samt verksamhetsstöd,

. Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

Inom området "hållbar tillväxt och utveckling" ställer omställningen till ett mer ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbad samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden,
initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och
utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Under innevarande programperiod samlar däför Fyrbodals kommunalförbund sitt
näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030. Näringslivsstrategins genomförande
är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras kraftsamling och
samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt,
Den 30 september 2021 lämnades tjänstemannasynpunkter in från Melleruds kommun som har
arbetats in i bifogat förslag.

Fyrbodals kommunalförbund har den 7 oktober 202I skickat ut forslag till näringslivsstrategi på

remiss till medlemskommunerna. Remissvaren ska ha kommit in senast den 1 november 202t.

Beslutsunderlag

r Remiss.
. Fyrbodals kommunalförbunds förslag till Näringslivsstrategi 2030
o Kom m unstyrelseförvaltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals
kom m u na lförb u nds försla g till Nä ri n gs li vss tra teg i 2 03 0.

Beslutsgång

Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSIISTA

202L-70-72

Änrruoe rs Dnr KS 202I|4BB

Svar på remiss - Förslag till Näringslivsstrategi 2030, Fyrbodals
kommunalförbund

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds förslag till
Näringslivsstrategi 2030.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att
bidra till regional uWeckling av Fyrbodalsregionen, Syftet ska vara att stärka delregionen och
samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet
vara kommunernas paft i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring
tillväxtfrågor.

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.
Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;

. Hållbar tillväxt och uWeckling,

. Verkamhetsstöd och intressebevakning.

. Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt
och utveckling samt verksamhetsstöd.

. Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verkamheter.

Inom området "hållbar tillväxt och utveckling" ställer omställningen till ett mer ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden,
initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och
utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Under innevarande programperiod samlar däför Fyrbodals kommunalförbund sitt
näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030. Näringslivsstrategins genomförande
är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras kraftsamling och
samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt.
Den 30 september 2021 lämnades tjänstemannasynpunkter in från Melleruds
kommun som har arbetats in i bifogat förslag,

Fyrbodals kommunalförbund har den 7 oktober 202I skickat ut förslag till näringslivsstrategi på

remiss till medlemskommunerna. Remissvaren ska ha kommit in senast den 1 november 202L.

Beslutsunderlag
o Remiss.
. Fyrbodals kommunalförbunds förslag till Näringslivsstrategi 2030.
. Kommu nstyrelseförva ltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltni ngen

Datum Diarienummer
2021-10-08 KS 2021/4BB

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Komm unstyrelsens arbetsutskott

Svar på remiss - Förslag till Näringslivsstrategi 2030, Fyrbodals
kommunalförbund

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds förslag till
Näringslivsstrateg i 2030,

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalforbund har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och
att bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka delregionen
och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska
kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog med Västra
Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.
Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;

. Hållbar tillväxt och uWeckling.

. Verksamhetsstöd och intressebevakning.

. Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt
och utveckling samt verksamhetsstöd.

. Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

Inom området "hållbar tillväxt och utveckling" ställer omställningen till ett mer ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden,
initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och
utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Under innevarande programperiod samlar däför Fyrbodals kommunalförbund sitt
näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030. Näringslivsstrategins genomförande
är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras kraftsamling och
samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt.

Fyrbodals kommunalförbund har den 7 oktober 202I skickat ut förslag till näringslivsstrategi
på remiss till medlemskommunerna. Remissvaren ska ha kommit in senast den 1 november
2027.

Beslutsunderlag
o Remiss.
r Fyrbodals kommunalförbunds förslag till Näringslivsstrategi 2030,

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltni n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148842
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals komm unalförbu nd

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-10-08 KS 2021/4BB

Jenni Hagman
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig
0530-181 0B
jenni. hagman@mellerud.se

Sida

2 (2)

Beskrivning av ärendet
30/10 lämnades tjänstemannasynpunkter in från Melleruds kommun som har arbetats in i

bifogat förslag.
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se>

den 7 oktober 2021 13:48

Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun;Orust kommun; Sotenäs kommun; Sotenäs

kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla

kommun; Vänersborgs kommun; Ämåls Kommun
Christel Thuresson; Anna Lärk Ståhlberg
Remiss - förslag till näringslivsstrategi 2030
Näringslivsstrategi 2030.pdf; Missiv remiss Näringslivsstrategi 2030.pdf

Till medlemskommunerna i Fyrbodal

lnom området "hållbar tillväxt och utveckling" ställer omställningen till ett mer ekonomiskt, socialt och

ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden, initiativförmåga, kreativitet
och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och utveckling är centrala för att nå

hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Under innevarande programperiod samlar därför Fyrbodals kommunalförbund sitt näringslivsarbete i en

gemensam Näringslivsstrategi 2030.

Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras

kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt.

Uppdraget att skicka ut förslag till näringslivsstrategi på remiss till medlemskommunerna har getts av

förbundets arbetsutskott 2021-08-26 med syfte att bereda ärendet inför beslut i Förbundsdirektionen

Remissen ska besvaras senast den 1 november 202L. Svaret skickas till kansli@fvrbodal.se. Ange i

äm nesraden : " Kom mu n - Näringslivsstrategi 2030" .

Frågor angående förslaget besvaras av christel.thuresson@fyrbodal.se eller
anna, lark.stah lberg@fvrbodal.se

Bifogas:

Missiv remiss Näringslivsstrategi 2030
Näringslivsstrategi 2030

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommu nalförbu nd

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fvrbodal.se
Facebook
Twitter
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Missiv

2021-10-07

sid 1 (2)

Remiss - Förslag till Näringslivsstrategi 2030,
Fyrbodals kommu nalförbund

Fyrbodals kommunalforbund har till ändamål att stärka medlemskommunelnas intressen och att

bidra till regional utveckling av Fyråodalsregionen. Syftet ska vara att stär'ka delregionen och

samverka for utveckling och effektivt resursufiryttjande. Dessutom ska kommunalforbundet vara

kommunernas part i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.

Ett övergripande mål ftir verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Förbundet ska särskilt verka inom fiiljande områden;

. Hållbar tillväxt och utveckling.

. Verksamhetsstöd och intressebevakning.

'Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom
områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
. Ägaransvar for gemensarnt ägda bolag och verksamheter.

Inom området "hållbar tillväxt och utveckling" ställer omställningen till ett mer ekonomiskt
socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och omr'åden,

initiativfiirmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets lorutsättningar till omställning och

utveckling är centrala for att nå hållbarhetsmålen i Agenda2030.

Under innevarande programperiod samlar därfor Fyrbodals kommunalforbund sitt
näringslivsarbete i en gernensam Näringslivsstrategi 2030.

Näringslivsstrategins genomftirande är helt avhängigt av kommunemas och övriga aktörers

insatser; deras kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är
gemensamt.

Uppdraget att skicka ut forslag till näringslivsstrategi på remiss till medlemskommunerna har
getts av fiirbundets arbetsutskott 2021-08-26 med syfte att bereda ärendet infor beslut i
Förbundsdirektionen.
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Missiv

2021-10-07

sid 2 (2)

Förslag till näringslivsshategi har granskats av relevanta nätverk och
externa samarbetsparter som beretts möjlighet till inspel inftir remissversion.
Remissversionen skickas till medlemskommunerna,

Information i Förbundsdirektionen

Beslut i Förbundsdirektionen

Svar på remissen
Remissen ska besvaras senast den 1 november 2021. Svaret skickas till kansli(D,fyrbodal.se.

Ange i ämnesraden "Kommun - Näringslivsstrategi 2030".

Frågor angående förslaget besvaras av
Christel. thuresson@.fVrbodal.se eller anna. lark.stahlbere@fyrbodal.se

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals kommunalfiirbund
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-rO-27

ARENDE 5 Dnr KS 2019146

Revisionsreglemente för Melleruds kommun' revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1, upphäva nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun beslutat i

kommunfullmäktige den 22 november 2006, 5 109.

2. anta revisionsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att 9älla
från och med den l januari 2022.

Sammanfaft ning av ärendet

Nya riktlinjer/rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner har aktualiserat frågan

om Melleruds kommuns revisionsreglemente.

Kommunens revisorer har överlämnat ett förslag på ett reviderat revisionsreglemente för
Melleruds kommun,

Förändringarna i reglementet innebär bland annat ett föfidligande av revisionens roll och en

anpassning till den nya kommunallagen samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.

Beslutsunderlag

. Nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun,

. Försla9 till reviderat revisionsreglemente för Melleruds kommun
r Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202I-10-19,5 335.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-L0-19

sida
6

s 33s Dnr KS 2019/46

Revisionsreglemente för Melleruds kommun, revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. upphäva nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun beslutat i

kommunfullmäktige den 22 november 2006, 5 109.

2. anta revisionsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla

från och med den t januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Nya riKlinjer/rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner har aktualiserat frågan
om Melleruds kommuns revisionsreglemente.

Kommunens revisorer har överlämnat ett förslag på ett reviderat revisionsreglemente för
Melleruds kommun.

Förändringarna i reglementet innebär bland annat ett förtydligande av revisionens roll och en
anpassning till den nya kommunallagen samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.

Beslutsunderlag

. Nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun.
o Förslag till reviderat revisionsreglemente för Melleruds kommun.
. Komm u nstyrelseförvaltni ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1, upphäva nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun beslutat i

kommunfullmäktige den 22 november 2006, 5 109.

2. anta revisionsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla

från och med den L januari 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Revisionsreglemente för Melleruds kommun' revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1, upphäva nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun beslutat i

kommunfullmäKige den 22 november 2006, S 109.

2. anta revisionsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla

från och med den l januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Nya riktlinjer/rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner har aktualiserat frågan

om Melleruds kommuns revisionsreglemente.

Kommunens revisorer har överlämnat ett förslag på ett reviderat revisionsreglemente för
Melleruds kommun,

Förändringarna i reglementet innebär bland annat ett förtydligande av revisionens roll och en

anpassning till den nya kommunallagen samt uWecklats utifrån förändringar i praxis,

Beslutsunderlag
o Nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun.
o Förslag till reviderat revisionsreglemente för Melleruds kommun,
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Karl Olof Petersson
Kommunchef Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
PWC

KFS

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2021-06-29 KS20L9/46

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se49
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Revisionens uppdrag och formella reglering

1 $ Roll och uppdrag

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig

funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt

verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik.

Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och uWeckling'

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår

fullmäktiges beslut och må|, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra

förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.

Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de

lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen'

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och

integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör

revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att
ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin

revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i

företagen - med g ra nskn in gsrapporter och revisionsberättelser.

2 $ Formell reglering

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt

utfä rdade äga rd i rektiv för kom m u nens företag.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12, Lekmannarevisionen

regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra

företagsformer t ex stiftelselagen.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande

förutsättningarna i det aktuella förbundet'

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt

och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God

revisionsied i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden'

Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är

uttolkad och uttryckt i skriften God revisionssed i kommunal verkamhet" (Sveriges Kommuner

och Landsting).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller itillämpliga delar också

regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet -
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen,

lagen om offentlig upphandling m fl, Revisorerna har också att följa kommunövergripande

riktlinjer från fullmä ktige.

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna

behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ revisorerna

granskar.
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Revisorernas antal och organisation
3 $ Antal revisorer

Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar
fullmäktige ffllnadsval så snart som möjligt.

4 $ Organisation

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision,

5 $ Lekmannarevisorer i kommunens bolag

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till
kommunens aKiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som
fastställs för varje enskilt företag.

6 $ Sam mankallande/ordförande

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande/ordförande och
en (eller två) vice ordförande. Uppdraget är att vara sammankallande/ordförande och leda
gemensamma sammankomster och sammanträden.

Sammankallande/ordförande hämtas ur minoritetens partier i fullmäktige.

7 S Uppdragstid

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under
det femte året efter valet har avslutat granskningen av det tjärde årets verksamhet och
avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper
revisorer.

8 $ Tillkommande uppdrag

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade
donationsstiftelser.

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, godkända/auktoriserade revisorer till
kommunens företag.

Revisorernas sakkunniga biträden
9 5 Sakkunniga biträden

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler, Revisorerna och lekmanna-
revisorerna beslutar själva om upphandling.

10 $ Sakkunnigas rätt till upplysningar

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas ekonom och förvaltning
11 $ Beredning av revisorernas budget

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorerna, lekmannarevisorerna och av
fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser.
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12 $ Lekmannarevisorernas budget

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen samt

sakkunniga biträden till dessa'

13 5 Revisorernas förvaltningsbeslut

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de

regler som gäller för en kommunal nämnd'

14 $ Granskning av revisorernas ekonomi och förualtning

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges presidium utser'

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

Revisorernas sammankomster och sammanträden

15 5 Revisorernas sammankomster och sammanträden

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden

i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den kan ske

skriftligt eller elektroniskt.

Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i

fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster,

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans'

Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordförande som avgör om så är möjligt'

Deltagande på distans kan endast ske om det finns Uud- oc-h bildöverföring i realtid och på ett
sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.

16 $ Minnesanteckningar

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet'

Ordförande ansvarar för att anteckningar upprättas.

17 $ Protokoll

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll'

Ordförande ansvarar för att protokoll upprättas'

protokollet justeras av ordförande och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en

paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan

revisorerna justerar den.

18 $ Skrivelse från revisorerna

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla

revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser'

Revisorerna och fullmäktige
19 5 Revisorerna och fullmäktiges presidium

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst en gång

varje år,

20 $ Revisorerna och fullmäktige

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige.
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2l $ Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rappoftering

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

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när
de bedömer att så behövs. Nämndens/styrelsens ordförande svarar för att sådana ärenden tas
upp till behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rappofterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott
av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts,
Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar
revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett,

22 $ Löpande rappoftering i fullmäktige
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige, De sakkunnigas
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så
snart en granskning är avslutad, Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till
fullmäktiges alla ledamöter.

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

23 $ Uttalande om delårsrappoft

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas kommunfullmäktige senast sju dagar efter
det att kommunstyrelsen fattat beslut om delårsrapporten.

24 $ Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast en vecka efter det att styrelsen överlämnat
årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna,

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas
granskning.

Lekmannarevisorernas granskningsrappofter ska bifogas revisionsberättelsen

25 $ Granskningsrappofter

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som
fullmäktige bestämmer,

Revisorernas personu ppg iftsa nsva r
26 $ Personuppgiftsansvar

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud

Revisorernas arkiv
27 $ Revisorernas arkiv

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige
faststä I lt a rkivreg lemente,
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Reglementets giltighet
28 $ Reglementets giltighet

Reglementet gäller från den 1 januati 2022 tll dess fullmäktige fattar annat beslut'
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MELLERUDS KOMMUN KOM MU NAL FÖRFATTNINGSSAMLING FIiK R

titel
REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

Fastställd av KF 109 Den 22 november 2006

Ersätter KF 1 utb den Si n

Sida
1:5

Revisionens roll

51
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmåktiges och ytterst medbor-

garnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som be-

årivs istyrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag' Revisionen har en central

roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommu-

ner och landlting ansvarar för. Den har dårmed en viktig funktion i den lokala självsty-

relsen. Revisionen kan skänka legitimltei;.n rårtto"ndJåt vert<samheten, men också

vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen ock-

så generera bidrag till förbättring och utveckling'

Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner och landsting är att granska om verk-

samheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen

inom givna e-konomiska råmar. En väsentlig del är att fråmja arbetet med styrning och

kontroll av verksamheten.

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte år att med obe-

roende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten'

Revisionens formella reglering

s2
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente

samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag och stiftelser.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. Lekmannarevi-

sionen regleras i aktiebolagslalen, kapitel 10. negler för revision finns också i lagstift-

ning för andra företagsformer t ex stiftelselagen'

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förut-

sättningarna i det aktuella förbundet.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och till-
;äg"gå;;r;äti;; är altmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden

utt-ryit<eiqrundlåggande värden, fOrhållningssätt och förutsåttningar liksom processer'

principer och tillvå{agångssätt i granskninq och bedömning i kommunen och dess kom-

munala företag. cod?evisionsseJ i kommrinal verksamhet utgår från den kommunala

;;ii;;;.ioiÄglu"J"n. Revisionsarbetet i kommunen ska bediivas minst med utgångs-

il;ki f;å;;"; ;;Ja sea som senast är uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed

i ko*.unul verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också

regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämnd- reglemen-
l6

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmånt gäller i offentlig verksam-

het - tryckfrihetsförordni-ng och sekreteistag, förvaltningslag, personuppgifttlu.?,,_119",:"-

om offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från

fullmåktige.
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Titel

REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

Fastställd av KF 5 109 Den 22 november 2006 Sida
2:5Ersåtter KF q 11/96 Utbytt den Siqn

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

Revisorernas antal och organisation

53
Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en man-
datperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrät-
tar fullrnäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

s4
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

ss
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till
kommunens bolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som
faststålls för varje enskilt företag.

s6
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice. Rol-
len är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och samman-
träden.

g7
Fullmäktige våljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det tjärde årets verksam-
het och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds dårför med
dubbla grupper revisorer.

Revisorernas u ppgifter

s8
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen läm-
nade donationsstiftelser.

5e
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig

s10
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling. auktoriserade och godkända revisorer
till kommunens företag.

Revisorernas ekonomi och förvaltning
s11
Fullmäktiges presidium bereder budget till revisorerna, lekrnannarevisorerna och av full-
mäktige utsedda revisorer i stiftelser.

512
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Titel

REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

Fastställd av KF I 109 Den 22 november 2006 Sida
3:5Ersätter KF E 1U96 Utbytt den Siqn

Respektive företag och stiftelse svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna samt
sakkunniga biträden till dessa.

s13
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt
de regler som gäller för en kommunal nämnd.

st4
Revisorernas räkenskaper och förvaltning kan granskas av fullmäktiges presidium.

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

Revisorernas sakkunniga biträden

s1s
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upp-
handling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorer-
na beslutar själva om upphandling.

516
Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträden som anställs i kommu-
nen. Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor inom kommunens gemensamma
villkor. Se, Ekonomisk ersättning för förtroendevalda med bilaga.

s17
Bestämmelserna i kommunallagen/ aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas
rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmanna-
revisorerna.

Revisorernas arbetsformer

s18
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till samman-
träden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla åven sakkunniga
och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa
sammankomster.

5le
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

s20
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

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

521

59



MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTN IN GSSAM LI NG FIiK R
Titel

REVISIONSREGLEMENTE FOR MELLERUDS KOMMUN

Fastställd av KF I 109 Den 22 november 2006 Sida
4:5Ersätter KF E 1U96 Utbvtt den Siqn

523
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen senast sju arbetsdagar
efter det att kommunstyrelsen fattat beslut om delårsrapporten.

824
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunni-
gas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges pre-
sidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare
spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kornmunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revi-
sionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till full-
mäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla
revisorer år eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av yt-
terligare en person som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

s22
Revisionsberåttelsen lämnas till fullmäktige senast fjorton dagar efter det att kornmun-
styrelsen lämnat årsredovisningen till fullmäktige. Till revisionsberättelsen fogas en

sa m ma nfatta nde redogörelse för resultatet av revisorernas gra nskning.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska bifogas revisionsbesrättelsen.

Revisorerna och ful lmäktige

s2s
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst en gång

varje år.

Fullmäktiges sammanträden har en stående punkt där revisorerna har möjlighet att in-
formera om revisionens arbete och resultat.

s26
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin
förvaltning, når de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning skett.

Revisorerna kan initiera ärende i nåmnder och styrelser i anledning av sin granskning,
när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas
upp till behandling så snart som möjligi.

Revisorerna rapporLerar till ansvarig nåmnd om de i sin granskning funnit att misstanke
om att brott av förmögenhetsrättlig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdom-
stols avgörande åsidoiatts. Om beiorA nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med
anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmåktiges ordförande svarar
för att sådana årenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning
har skett.
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Revisorernas arkiv
s27 o,
För värden av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmåktige
faststä llt arkivreg lemente.

Reglementets giltighet

528
Reglementet gäller från 1 januari 2007 till dess fullmåktige fattar annat beslut.
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Avdelningen för ekonomi och styrning

Sektionen för demokrati och styrning

Karin Tengdelius

Underlag till Revisionsreglemente

lnledning

Fullmäktige fär enligt 12kap l8 $ kommunallagen meddela närmare foreskrifter om

revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar ett revisionsreglemente.

Även i ett kommunalftirbund kan ett revisionsreglemente upprättas av förbundets

fullmäktige, eller i ett ftirbund med direktion av medlemskommunemas respektive

fullmäktige.

Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med lokala ft)reskrifter om

revisionens organisation, sammankomster, ft)rvaltning mm. Reglementet kan dock

inte reglera eller styra själva inriktningen på granskningsarbetet.

Syftet med detta underlag ar att ge stöd till utformningen av lokala reglementen. Att

revidera och utveckla revisionsreglementet kan vara av värde ftir att lokalt tydliggöra

och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och resultat.

Detta underlag har uppdaterats utifrån förändringar i den nya kommunallagen från

2018 samt utvecklats utifrån ftirändringar i praxis.

Läsanvisning

I underlaget använder vi ordet kommun som sammanfattande begrepp ftir kommun,

landsting, region och kommunalftirbund och fiiretag som sammanfattande begrepp ft)r

aktiebolag, stiftelser och övriga foretagsformer om inte annat särskilt anges.

Exempel på formuleringar och alternativa förslag är inrutade, markerade med

$-tecken, rubrik och har kursiverad stil. I anslutning (ftire och efter) liimnas

kommentarer.

Underlaget är sorterat under dessa rubriker:

Revisionens uppdrag och formella reglering

Revisorernas antal och organisation

Tillkommande uppdrag

Revisorernas ekonomi och ftirvaltning
Revisorernas sakkunniga biträden

Revisorernas sammankomster och sammanträden

Revisorema och fullmäktige
Revisorernas rapportering

Sveriges Kommuner och Landsting

Posf: 1 18 82 Stockholm, Besök Hornsgalan20

Tfn'. växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50

info@skl.se Org nr: 222000-0315 www.skl-se
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Revisorema ifu personuppgiftsansvariga

Revisorernas arkiv
Reglementets giltighet

Fullmäktige utformar sitt reglemente lokalt. Underlaget kan ge stöd och inspiration

och fungera som en "plocklista" att välja från. Texterna kan också behöva anpassas till
och kompletteras utifrån lokala ftirutsättningar.

Har ni frågor och synpunkter med anledning av detta underlag är ni välkomna att

kontakta
Karin Tengdelius ,081452 76 46, karin'tengdelius@skl.se

Lotta Ricklander, 08 I 452 7 4 6I, lotta.ricklander@skl. se

Anna Eklöf, 08145273 55, anna.eklof@skl.se
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Revisionens uppdrag och formella reglering

Reglementet kan inledas med information som inringar den kommunala revisionens
roll och uppdrag och hur den är reglerad. Här kan också fullmäktige ge uttryck för sin
syn på revisionen.

$ Roll och uppdrag

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) cir fullmäHiges och ytterst
medborgarnas demolvatiska instrumentför granslvting och kontroll av den verksamhet som

bedrivs i styrelser, ndmnder, fullmtiktigeberedningar ochföretag. Revisionenfuller en vihig
funhion i den lokala sjcilvstyrelsen. Granslcningen bidrar till legitimitet ochförtroende åt
verlrsamheten, samtidigt som den kan synliggöra ochfi)rmedla vrisentlig och nödvdndig lcritik.

Granslcningen kan också genelera bidrag tillförbdnring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften cir att granska om verlcsamhetenföljer och uppnår

fullmähiges beslut och måL, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra

förutsdttningar samt med en tillrdcklig styrning och kontroll.
Revisorerna har också uppgifien att granska verksamheten i kommunens företag, genom de

lehnannarevisorer och revisorer somfullmriktige utser i företagen.

Att vara revisor cir ett fortroendeuppdrag vars syfte cir att med oberoende, saklighet och

int e gr it e t fr cimj a, gr ans ka o c h b e dö ma v e r ks amhe t en.

Revisorerna lcimnar varje år en revisionsbertittelse tillfullmdktige. I revisionsberöttelsen

redogör revisorernaför resultatet av sin granshting och kimnar ett scirskilt utlåtande om de

tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också riha
anmdrlcningar i sin revisionsberrittelse. På motsvarande scitt rapporterar lelvnannarevisorer

och revisorer iföretagen - med granslvtingsrapporter och revisionsberdttelser.

Ett mera formellt alternativ till ingress kan vara att citera revisorernas uppdrags-
paragrafer i kommunallagen och aktiebolagslagen ftir att tydliggöra exakt vilka
uppdrag revisorerna har.

Syftet med reglementet är att det ska komplettera lagstiftning och andra ftireskrifter
med vad som särskilt ska gälla i den egna kommunen eller landstinget. Därför kan det
vata av värde att informera om på vilka formella grunder revisionen verkar. Den som
behöver kan då söka vidare i dessa regelverk.

$ Formell reglering

För revisionsverksamheten gdller bestdmmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt

utfdrdade rigardirehiv för kommunens före tag.
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Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, frrimst kapitel 12. Lehnannarevisionen
regleras i aktiebolagslagen, kapitel I 0. Regler ftr revision finns också i lagstiftning för andra

föret agsformer t e x s t ifi e I s e lage n.

Förbundsordningen i kommunalfi)rbund och regionfi)rbund ger de grundlciggande

föruts dttningalna i det aktuella forbundet.

God revisionssed i kommunal verluamhet dr deforedömliga och goda principer,

ft)rhållningssritt och tillvägagångssätt som är allmrint vedertagna ndr kommunal revision

utfors. God revisionssed i kommunal verlcsamhet utgårfrån den kommunala sehorns

förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunktfrån den goda sed

som senast cir uttolkad och uttrych i slviften "God revisionssed i kommunal verksamhet"
(Sveriges Kommuner och Landsting).

Ndr revisorerna beslutar om sinförvaltning och om jdv griller i tillcimpliga delar också

regelverketför beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens ndmndreglemente.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gdller i offentlig verlrsamhet -
tryckfr ihe tsför ordning, offi ntli ghets - oc h s ekre t e s s I ag, förv altningsl ag,

dataslryddsforordningen, lagen om offentlig upphandling mfl. Revisorerna har också attfölja
kommun öv er gr ip an d e r ikt I inj e r fr ån ful I makt i ge, s o m . .. . ( ge e xe mp e l)

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur dr reglerad i speciallagstiftning, som

revisorerna behöver vara orienterade om, för insih om hur dessa styr och påverkar de organ
revisorerna granskar.

Revisorernas antal och organisation

Antal. Efter allmiinna val utser fullmäktige revisorer till bestämt antal för en
mandatperiod. Antalet behöver inte vara låst i reglementet, men det kan ge en viss
stabilitet över tid.

Kommunallagen stadgar att minsta antal revisorer som ska utses åir 5. Ersättare ska
inte utses. Varje kommun beslutar själv om det antal revisorer man behöver utifrån
verksamhetens omfattning och organisation. Det är viktigt att antalet revisorer räcker
till att också bemanna de obligatoriska uppdragen i de kommunala ftiretagen - i direkt
och indirekt helägda aktiebolag och i stiftelser som kommunen ensamt bildat.
Det genomsnittliga antalet revisorer i kommunemaär ftir mandatperioden 2015-2018
sex (6) och i landstingen nio (9).

$ Antal revisorer

Kommunen har ... revisorer som efter allmcinna val utses n fullmdktige fAr en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sdtt upphör under mandatperiodenrt)ndttar
så snart som
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Fördelningen av revisionsuppdragen mellan partierna sker ofta utifran valresultatet,

men andra modeller ftirekommer. En modell är att fullmäktige beslutar att välja en

revisor från varje parti som är representerat i fullmäktige. Partierna kommer i så fall

överens om denna modell. En revisor kan även väljas utan partitillhörighet.

Organisation. Revisionen organiseras på olika sätt. De flesta kommuner arbetar med

en samlad revision, dvs. att fullmäktige väljer en grupp som svarar ft)r revisionen av

alla nämnder, styrelser och beredningar. Texten i detta underlag utgår från en samlad

revision.

$ Organisation

Revisorerna arbetar med hela granslvtingsuppdraget i en samlad revision.

Om kommunen väljer att arbetamed delad revision delas uppdraget formellt mellan

två eller flera grupper. Delad revision ftirekommer i ett litet antal kommuner. Vid

delad revision väljer fullmäktige vanligen också ett revisorskollegium som fungerar

som en sammanhållande nämnd ftjr revisionens ftirvaltningsbeslut. Om kommunen

väljer att arbetamed delad revision behöver reglementetlägga fast antalet grupper,

deras storlek och respektive grupps uppdrag samt ett eventuellt revisorskollegiums

storlek och uppgifter.

Lekmannarevisorer och revisorer i kommunens ftretag. I helägda aktiebolag ska

fullmäktige utse minst en lekmannarevisor. I av kommunen ensamt bildad stiftelse ska

futlmäktige utse minst en revisor Även suppleanter kan utses i dessa ft)retag.

Lekmannarevisorer, revisorer i stiftelser och suppleanter till dessa ska hämtas ur

kretsen av kommunens revisorer (personsamband).

I delägda kommunala ftiretag ska fullmäktige eftersträva att

lekmannarevisorer/revisorer utses i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållandena och verksamhetens art. Läs mer om val av revisorer och

lekmannarevisorer i cirkulär 20 1 8 :8.

Den samordnade revisionen består av kommunens revisorer inklusive de som utses

till lekmannarevisorer i aktiebolag och revisorer i stiftelser. Genom den samordnade

revisionen kan kommunen som helhet granskas och bedömas. Hur kommunen väljer

att organisera den samordnade revisionen kan tydliggöras i reglementet, men också i
kommunens foretagspolicy, i bolagsordningar och/eller ägardirektiv. Vanligast tu att

fullmäktige utser 1-2 lekmannarevisorer/revisorer med suppleanter till varje ftiretag.

Ett altemativ är att alla kommunens revisorer utses till lekmannarevisorer/revisorer i
alla foretag (totalt personsamband). Då behöver i allmänhet inte suppleanter utses.
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Varje revisor iir självständig men det är god revisionssed att revisorerna samverkar i
revisionsarbetet. För att underlätta samverkan utser fullmäktige generellt en
sammankallande/ordftirande med uppgift att kalla och leda gruppen när den träffas
gemensamt. Fullmäktige kan även överlåta till revisorerna själva att utse en
sammankallande/ordförande inom sig.

Reglementet kan reglera om sammankallande/ordfriranden ska hlimtas ur majoritetens
eller minoritetens partier.

Uppdragstid. Revisorerna utses ftir en mandatperiod, men avslutar inte uppdraget
förriin granskningen av det 4:e året i mandatperioden åir slutftird och avrapporterad.
Detta iir ett särskilt ftirhållande som skiljer revisorerna från andra fiirtroendevalda och
som kan behöva tydliggöras i reglementet. De ftirsta månaderna av en mandatperiod -
maximalt t o m juni månad - tjänstgör därftjr två grupper revisorer parallellt, ett
ftjrhållande som kan behöva uppmärksammas t ex vid tilldelning av resurser.

$ Uppdragstid

Fullmriktige vdljer revisorernafar en mandatperiod. Uppdraget tir slutfört nrir revisorerna
under det femte året ejter valet har avslutat granslwtingen av det fidrde årets verksamhet och

avlcimnat revisionsbercittelsen. Detförsta året i mandatperioden inleds med dubbla grupper
revisorer.

$ Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens ftiretag

Bland kommunens revisorer utser fullmrihige lekmannarevisorer och suppleanter till
kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som

fostställs för varje enskilt fdretag.

Alternativ:

För attfrcimja ettfullt samordnat revisionsarbete utserfullmcihige samtliga kommunens

revisorer till lekmqnnarevisorer i adiebolag samt revisorer i kommunens sfirtelser.

$ Sammankallande/ordftirande

Fullmdhige vdljerför den tid somfullmdhige bestrimmer en sammankallande/ordförande och

en (eller Nå) vice ordrt)rande. Uppdraget cir att vara sammankallande/ordförande och leda
gemens amma sammankomster och s ammantrriden.

Eventuellt:

Sqmmankall ande /or dförande htimtas ur minor ite tens par tier i fullmähi ge.

Alternativ:
Revisorerna tnom s en samt vice
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Tillkommande uppdrag

Utöver de uppgifter som revisorerna har enligt lagstiftning kan uppdraget utvidgas

lokalt genom beslut i fullmäktige. Detta bör regleras och tydliggöras i reglementet.

Ett tilläggsuppdrag kan vara granskningen av de donationsstiftelser (ftirvaltade

fonder) som ltimnats ftir ftirvaltning till kommunen. Granskningen av dessa ingår inte

i revisorernas grunduppdrag enligt kommunallagen. Om stiftelsen 2ir skyldig att

upprätta årsredovisning och tillgångarna är omfattande måste även

godkand/auktoriserad revisor utses.

Ett annat tilläggsuppdrag kan vata attrevisorerna genomftir upphandling av

godkiinda/auktoriserade revisorer i kommunens ftiretag, som beredning inftir

bolagsst?immans (motsvarande) beslut i frågan. Om fullmåiktige beslutar att

revisorema ska sköta denna uppgift behövs en motsvarande reglering i ägardirektiv till
ft)retagen.

$ Tillkommande uppdrag

Utöver lagstadgade uppdrag syarar revisorernaför granslwtingen av till kommunen lcimnade

donationsstiftelser.

Kommunens revisorer föreslår, efier upphandling, godkdnda/auhoriserade revisorer till
kommunens företag.

Revisorernas sakkunn iga biträden

Revisorerna ska anlita sakkunniga bitraden som de sjalva väljer och anlitar.

Sakkunniga anlitas på olika sätt - med egen anställd personal och med konsulter från

den externa marknaden, efter upphandling som revisorerna genomftir.

Även lekmannarevisorerna ska anlita sakkunniga biträden, som de själva väljer och

beslutar om.

$ Sakkunniga biträden

Revisorerna och lelcrnannarevisorerna anlitar sjcilva sakkunniga till sin granslvting i den

omfattning som behövs för attfullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Vid upphandling tilk)mpas kommunens riHlinierför upphandlingr. Revisorerna och

I e lcrnann ar ev i s or ern a b e s lut ar si dlv a om upphandl in g.

När/om revisorerna väljer att anställa sakkunniga biträden åir revisorerna de
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sakkunnigas anställningsmyndighet. Avsikten är att revisorerna och deras sakkunniga
ska ha en oberoende ställning i kommunen. Övergripande frågor som rör ftirhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och anställda åvilar vanligen styrelsen i
kommunen, t ex rätten att sluta kollektivavtal, tolka och tillämpalag, avtal och andra

bestämmelser eller att besluta om stridsåtgärder. Revisorernahar att folja och ftirvalta
sådana övergripande och gemensamma beslut i personalfrågor. Som anställnings-
myndighet har revisorerna bl.a. hand om arbetsmiljöfrågor.

$ Revisorerna är anställningsmyndighet

Revisorerna rir anstdllningsmyndighetför de sakkunniga biträden som anstrills i kommunen.

Revisorerna beslutar om lön och anstrillningsvillkor inom kommunens gemensamma villkor
(ev. hdnvisning till vad som gciller lokalt...).

Revisorerna har enligt kommunallagen rätt att av nämndema, de enskilda ledamötema
och ersättarna i dessa samt de anställda fa de upplysningar som behövs ftir
revisionsarbetet. Samma rättighet tillkommer de sakkunniga vilket kan vara bra att
tydliggöra i reglementet.

Mellan revisorerna i kommunen (även kommunalförbund) och revisorer/
lekmannarevisorer i kommunens fiiretag råder upplysningsplikt, som är reglerad i
kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen m fl. Reglementet kan tydliggöra
att rätten till upplysningar också gäller de sakkunniga som revisorerna anlitar.

$ Sakkunnigas rätt till upplysningar

Bestrimmelserna i kommunallagen (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt
till upplysningar griller också de sakkunniga som binrider revisorerna och

I e lcrnannar ev i s or ern a.

Revisorernas ekonom i och förvaltning

Ekonomi. Fullmäktige beslutar om revisorernas ekonomiska resurser. Hur stora

resursema ska vara bestäms lokalt, men det måste ft)rutsättas att revisorerna får ett

sådant anslag att revisionsuppdraget kan fullgöras enligt lag och god revisionssed.
Fullmiiktige ansvarar ftir detta. Har revisorema tilldelats ytterligare uppdrag måste

hänsyn tas också till detta.

Fullmäktiges presidium upprättar ftirslag till budget ftlr revisorerna enligt kap 11 $ 8

kommunallagen (ny regel 2018). Presidiet kan även bereda frågan om budget till
lekmannarevisorerna (se även nästa avsnitt).

201 8-05-03
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$ Beredning av revisorernas budget

Fullmähiges presidium upprdttar förslag till budget for revisorernas verksamhet.

Revisorerna gör framstdllning om budget till presidiet i den ordning som presidiet ldgger fast.

Alternativ:

Futtmäktiges presidium upprrittar förslag till budget ftr revisorerna, lehnannarevisorerna

och av fullmaktige utsedda revisorer i stiftelser.

Reglementet kan liimpligen även tydliggöra hur det ska fungera med finansiering av

lekmannarevisionen, dvs arvoden och omkostnader ftir lekmannarevisorerna samt

sakkunniga som genomftir granskningen. Olika modeller ftirekommer och det råder

ibland oklarhet om vad som ska gälla.

Den mest vanliga modellen är att respektive ftiretag beslutar om och svarar ftir
finansieringen av lekmannarevisionen i det egna företaget. Lekmannarevisorernas

budgetftirslag liimnas då till företagsledningen ft)r beredning och inlemmas i
ftiretagets budget.

En annan modell är attägarcn/fullmäktige lägger fast budgetnivå for lekmanna-

revisionen, men att kostnaderna belastar respektive foretag (olika modeller ftir detta

forekommer). Lekmannarevisorernas budgetftirslag lämnas då till fullmäktige för

beredning (av presidiet) och beslut. Fullmäktiges beslut om budgetram ftjrmedlas till
ftiretagen via ägardirektiv.

Ytterligare en modell är attägaren/fullmäktige väljer att fullt ut finansiera

lekmannarevisionen inom kommunens budget, med motivet att man ser

lekmannarevisorerna som ett redskap ftir ägaren. Lekmannarevisionens budget

integreras då i allmiinhet i den kommunala revisionens.

$ Lekmannarevisorernas budget

Fullmrihige beslutar om budget fAr lehnannarevisionen och av fullmaktige utsedda revisorer

i stiftelser, Kostnaderna belastar respehive företag (alternativt ftirdelas) efter

gr an s kn in gs år e t s s lut i pr op ort i on t ill for e t age ns s t or I e k'

Alternativ:

Fullmähige svarar för kostnadernafAr lekmannarevisionen i aktiebolagen och revisorerna i
stiftelserna.

Alternativ:

Respehive foretag svarar för kostnaderna jör lekmannarevisionen i ahiebolagen och

r ev is orerna i s t ifte ls erna.
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Förvaltning. Revisorema svarar ftir sin egen förvaltning. Det innebär att de gör
framställning om budget, upprättar internbudget, upphandlar sakkunniga biträden,
beslutar om att delta i utbildningsaktiviteter, beslutar i ftirekommande fall om jäv,
sekretess m. fl . förvaltningsfrågor.

När revisoremafattar förvaltningsbeslut ska de fungera som en kommunal nämnd.
Beslut fattas då med de revisorer som är nåirvarande. Med nedanstående bestämmelse i
reglementet kommer de regler om bl.a. beslutsfrirhet, protokoll mm som gäller ftir
nämnd i att gälla också ftir revisorerna i deras ftirvaltningsärenden.

$ Revisorernas ftirvaltningsbeslut

För att besluta i c)renden om sinförvaltning och om jdv sammantrrider revisorerna enligt de

regler som gdller.för en kommunal ndmnd.

Det är rimligt att revisorernas egna riikenskaper och ftirvaltning granskas. Det har
betydelse ftir ftirtroende och legitimitet. Olika modeller ftirekommer, med utsedda
granskare från fullmäktige eller extemt anlitade revisorer.

$ Granskning av revisorernas ekonomi och ftirvaltning

Revisorernas rdkenskaper ochforvaltning granskas avfullmdktiges presidium.

Revisorerna ldmnar de upplysningar och material som begdrs för denna granslming.

Alternativ:

Revisorernas rdkenskoper ochförvaltning granskas av den/de somfullmdktiges presidium
utser.

Revisorerna lcimnar de upplysningar och material som begärs för denno granslming.

Revisorernas sammankomster och sammanträden

Sammankomster i granskningsarbetet. I granskningsarbetet är revisorema
fristående och självständiga. Revisorerna iir inte ett kollektivt organ som fattar
majoritetsbeslut i granskningsarbetet. Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet
samverkar revisorerna och eftersträvar att enas ftjr attnä största möjliga effekt och
genomslag med sin granskning. Revisoremahar regelbundna sammankomster om
granskningsarbetet. Kommunallagen har inga formella bestämmelser om sådana

sammankomster mellan revisorerna, men det kan vara rimligt att det ft)rs noteringar -
minnesanteckningar - över vad som framkommer vid sammankomsterna.
Reglementet kan därftir reglera kraven på kallelser och anteckningar vid revisorernas
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sammankomster, liksom möjligheten att kalla sakkunniga, andra experter samt

fcirtroendevalda till dessa sammankomster. Rätten att kalla andra till
sammankomstema kan tillkomma sammankallande/ordftiranden alternativt alla

revisorerna.

Sammanträden ftir beslut om fiirvaltning och jäv. I frågor som rör förvaltning och

jäv beslutar revisorema kollektivt, på liknande sätt som en niimnd (se tidigare $ under

Revisorernas ekonomi och ftirvaltning). Av 12 kap 11 $ kommunallagen ftiljer att

bestämmelserna ftir nämnderna om justering av protokoll och tillkännagivande av

justering ska tillämpas på motsvarande sätt vid dessa beslut. Revisorernas beslut om

förvaltning och jäv kan överklagas enligt 13 kap 2 $ kommunallagen. I
revisionsreglementet ftirtydligas kraven på sammankallande/ordföranden att kalla till
sammanträden samt att protokoll ska upprättas.

Eftersom varje revisor är självständig i sitt granskningsuppdrag kan revisorn själv

bestämma om skrivelser med anledning av granskningsarbetet. I reglementet kan

klargöras att en skrivelse i samtliga revisorers namn ftirutsätter att revisorerna är

$ Revisorernas sammankomster och sammanträden

Sammankallande/ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granshtingsarbetet

och till sammanträden i cirenden om sinförvaltning och om jdv. Kallelsen anger tid och plats

för mötet, den kan ske skrifiligt eller elehroniskt.

Sammankallade/ordföranden (alternativt Revisorerna)får kalla riven sakkunniga och andra

experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nrimnder till dessa

ssmmankomster.

Revisor får om stirskilda sldl föreligger delta i sammankomst eller sammantrcide på distans.

Revisor som önsknr delta på distans anmriler detta till sammankallande/ordjöranden som

avgör om så dr möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om detfinns ljud- och

bildöverföring i realtid och på ett sådant sött att alla ncirvsrande kan se och höra varandra på

lika villkor.

$ Minnesanteckningar

Minnesanteclwtingar skaföras vid revisorernas sammankomster i granslvtingsarbetet.

Sammankallande/ordföranden ansvarar för att anteclcningar upprdttas.

$ Protokoll

De beslut som revisorernafattar om sinforvaltning och om jriv ska tas upp i protokoll.

Sammankallande/ordforanden ansvarar for att protokoll upprdttas.

Protokolletjusteras av sammankallande/ordJöranden ochytterligare enrevisor. Revisorerna

kan besluta att en paragrafi protokollet skajusteras omedelbart. Paragrafen ska redovisas

slrrifiligt innan revisorerna justerar den.
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eniga. Samma sak gäller om revisorerna på annat sätt än genom en skrivelse vill göra
sin gemensamma uppfattning tydlig t ex genom utdrag ur minnesanteckningar.

$ Skrivelse från revisorerna

En slvivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granslvtingsarbetetfordrar att alla
revisorer dr eniga om innehållet. Skrivelsen skn underteclmas ov den/de som revisorerna

utser.

Revisorerna och fullmäktige

Kontakten och dialogen mellan revisorerna och fullmäktige är mycket viktig ftir
ömsesidigt utbyte av information och ft)rankring. Innehåll och former ftir dessa

kontakter kan definieras i reglementet.

$ Revisorerna och fullmäktiges presidium

Revisorerna ochfullmdktiges presidium har regelbundna överldggningar, minst ... varje år,

är inrihade

Reglementet kan även reglera revisorernas närvaro, initiativrätt och möjliga yttrande
rätt i fullmåiktige.

$ Revisorerna och fullmäktige

Revisorerna ncirvarar vidfullmdktiges mötenför att påfullmöhiges eller revisorernas

initiativ informera om revisionen samt svara påfrågor.

Alternativ: Revisorerna har en stående punkt påfullmäktiges sammantrciden vid vilken

revisorerna kan informera om revisionens arbete och resultat.

I rirenden som cNser och berör revision har revisorerna rcitt att yttra sig till och ifullmähige.

Revisorerna kan också formellt väcka/initiera ärenden i fullmäktige med anledning av

sin granskning, men också om sin ftirvaltning, 5 kap 22 $ kommunallagen. I
initiativiirenden i fullmäktige gäller vanliga beredningsregler. Revisorerna kan också
initiera iirenden med anledning av sin granskning i nämnder och styrelser.

Revisorerna har också vissa lagstadgade rapporteringsskyldigheter till nämnder och
fullmdktige. Det kan finnas skäl att i reglementet tydliggöra dessa former för initiativ
och rapportering eftersom de iir sällan ftirekommande och det kan finnas en osäkerhet
om hur de ska hanteras.
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$ Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering

Revisorerna kan initiera cirende i fullmäktige med anledning av sin granslvting och om sin

förvaltning, nrir de bedömer att så behövs. Fullmrihiges ordförande svarar jör att sådana

ärenden tas upp till behandling, så snart som möiligt, efter att beredning har skett.

Revisorerna kan initiera cirende i nrimnder och styrelser med anledning av sin granslwting,

nrir de bedömer att så behövs. Nrimndens ordförande svararför att sådana cirenden tos upp

till behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till ansvarig ndmnd om de i sin granshringfunnit misstanke om brott

av förmögenhetsrättslig karaktdr eller att allmdnförvaltningsdomstols avgörande har

åsidosatts. Om berörd nrimnd inte vidtar tillfredsstdllande åtgrirder med anledning dcirav

rapporterar revisorerna till fullmähige. Fullmdhiges ordförande svarar för att sådana

rirenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorernas rapportering

Revisorernas granskningar kommuniceras och behandlas på olika sätt i förhållande till
fullmäktige. I många kommuner informerar revisorerna löpande om sina granskningar

i fullmäktige, t ex under en stående punkt (se ovan). Revisorernas granskningar

tillställs ledamöterna och anmäls/noteras i protokollet. Denna hantering kan uppfflla
kravet i kommunallagen pä att samtliga rapporter ska bifogas till den slutliga
revisionsberättelsen, som endast behöver innehålla en ftlrteckning över rapportema.

Ett alternativt rapporteringssätt är att revisorernas rapporter löpande tas upp till
behandling och beslut i fullmdktige. Det innebär i korta drag att fullmäktige beslutar

om krav på svar med anledning av granskningama och tar ställning till om inkomna
svar är tillräckliga. Ett sådant arbetssätt kan behöva regleras både i fullmåiktiges

arbetsordning och revisorernas reglemente.

$ Löpande rapportering i fullmäktige

Revisionens gransl*ringar tillstrills ledamöterna ifullmaktige lopande under året.

Detta uppfyller lvavet i kommunallagen att de sakkunnigas rappoltel skafogas till
revisionsberdttelsen. I revisionsberdttelsenfortecknas de rapporter somförmedlats till
fullmdh i ge o c h s o m for me ll t hör t i I I r ev i s i on s b er rit t e I s en.

Alternativ:

Revisionens granslcningar behandlas lapande av fullmdktige. Fullmäktige beslutar om ndr

svar ska vara inkomna sqmt tar stdllning till om dessa rir tillrcickliga.

Detta uppfyller även lcravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter skafogas till
revisionsbercittelsen. I revisionsberdttelsenfi)rtecknas de rapporter somJörmedlats till
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fullmäktige och s om formellt hör till rev is ionsb errittelsen.

Formellt rapporterar revisorerna enligt kommunallagen vid två tillfiillen i fullmäktige -

med sitt utlåtande om resultatet i delårsrapporten och med revisionsberättelsen efter

granskningsårets slut.

Utlåtande om måluppffllelse. Revisorerna har uppdraget att med ett särskilt
utlåtande bedöma om resultaten i delårsrapport och årsbokslut är ft)renliga med de mål
fullmäktige beslutat om fdr verksamhet och ekonomi. Det sker dels i samband med

upprättad delårsrapport, dels i revisionsberättelsen. Utlåtandet i samband med

delårsrapport utgör ett eget dokument som ska fogas till delårsrapporten inför
behandlingen i fullmäktige.

$ Uttalande om delårsrapport

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport kimnas (senast

varje år) till fullmöhige inför deras behandling av delårsrapporten.

Revisionsberättelsen är den slutliga rapporteringen till fullmäktige. Tidpunkten ftir
niir revisionsberättelsen ska lämnas till fullmäktige kan regleras i reglementet.

Revisorerna behöver dock ges ett rimligt tidsutrymme för att ftirdigställa sin

revisionsberättelse efter att styrelsen har liimnat sin årsredovisning till fullmäktige och

revisorerna (senast 15 april). Tidpunkten behöver också vara rimlig i ftirhållande till
fullmäktiges behandling och beslut i ansvarsfrågan (senast 31 juni).

Till revisionsberättelsen hör revisorernas redogörelse ftir resultatet av granskningen

(om denna upprättas separat), de sakkunnigas rapporter, granskningsrapporter från
lekmannarevisorema samt revisionsberättelser från kommunala ftiretag och eventuella

kommunalftirbund. Syftet är att fullmäktige ska få en så bred och fullständig bild av

tillstandet i hela organisationen som möjligt och därmed ett fordjupat underlag ftir att

ta ställning till beslut om åtgärder och/eller beslut i ansvarsfrågan.

Det kan finnas skäl för att granskningsrapporterna från lekmannarevisorerna dessutom

tillställs fullmäktige i siirskild ordning ftir att fullmäktige ska kunna ta ställning i
ansvarsfrågan också i aktiebolaget och ge eventuella uppdrag till sina ägarombud.

Tidpunkten ftir att överlämna granskningsrapporterna till fullmäktige kan diirftir
regleras i reglementet.
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$ Revisionsberättelse

Revisionsbercittelsen kimnas tillfullmäktige senast ... veckor efier det att styrelsen överldmnat

år s r e dov i sn in gen t i I I ful I makt i ge o c h r ev i s or erna.

Alternativ: Revisionsberrittelsen ska lcimnas tillfullmriktige senast ... ... varje år.

Alternativ: Revisionsberrittelsen lcimnas tillfullmöHige vid den tidpunh somfullmaktige

bestcimmer.

$ Granskningsrapporter

Lelcmannarevisorernas gransloingsrapporter skq ldmnas tillfullmähige vid den tidpunU som

fullmdhige bestämmer.

Revisorerna är personuppg iftsansvariga

Som myndighet är revisorerna personuppgiftsansvariga enligt Dataskyddsftirordningen
dvs. ansvariga ftir de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom
revisionens verksamhet. Det innebär bl.a. att revisorerna ska utse dataskyddsombud.
Ofta samordnas frågan om dataskyddsombud i kommunen av kommunstyrelsen och det
finns inget som hindrar att revisorerna har samma dataskyddsombud som kommunen i
övrigt har. Texten i reglementet kan utformas utifrån den lösning som väljs lokalt.

$ Personuppgiftsansvar

Rev i s or erna dr p er s onupp girt s ans v ar i ga o c h ut s e r dat as lrydd s omb ud.

Revisorernas arkiv

$ Revisorernas arkiv

För vården sv revisorernas arkiv gdller bestcimmelserna i arkivlagen och i av fullmähige
fasts töllt arkivre gl ement e.

Reg lementets giltighet

$ Reglementets giltighet

Reglementet gdllerfrån ... till dessfullmöhigefattar annat beslut
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-L0-27

Änetor s Dnr KS 202L1539

Samordni ngsförbundet Vänersborg/ Mel lerud - delårsbokslut januari -
augusti 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2021-08-31.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 28 september 202t beslutat att överlämna
delårsbokslut per 2021-08-31 till huvudmännen.

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett negativt resultat på -0,6 mkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet pä -L,2 mkr för helåret 2021.

Förbundet har vid ingången av räkenskapsåret en soliditet på B9%. För att möta de nationella
rådets rekommendationerna om storlek för det egna kapitalet har därför förbundet budgeterat
med ett negativt resultat för att använda delar av det befintliga kapitalet. Awikelsen mot
budget beror till största del på uteblivna nya insatser främst till följd av Covid -19 samt
oförutsedda vakanser i en av insatserna.

Under perioden har följande insatser och aktiviteter pågått: Arbetsrehabteamet ÄKA i

Vänersborg, Hälsostöd i Mellerud, ALL-in för utrikesfödda främst kvinnor, samordnare
arbetsintegrerade sociala företag, projekt Våld i nära relationer.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2021-08-31.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser
jan-aug 2021.

. Samordningsförbundets protokoll Z02L-09-28, 9 37.

. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2021-10-19,5 333.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-19

sida
4

S 333 Dnr KS 202L1s39

Samord n ingsförbu ndet Vä nersborg / Mel lerud - delå rsboksl ut ja n uari -
augusti 2o2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2021-08-31,

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 28 september 2021beslutat att överlämna
delårsbokslut per 2021-08-31 till huvudmännen.

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett negativt resultat på -0,6 mkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet pä -L,2 mkr för helåret 2021.

Förbundet har vid ingången av räkenskapsåret en soliditet på B9o/o. För att möta de nationella
rådets rekommendationerna om storlek för det egna kapitalet har därför förbundet budgeterat
med ett negativt resultat för att använda delar av det befintliga kapitalet, Awikelsen mot
budget beror till största del på uteblivna nya insatser främst till följd av Covid -19 samt
oförutsedda vakanser i en av insatserna.

Under perioden har följande insatser och aKiviteter pågått: Arbetsrehabteamet ÄKA i

Vänersborg, Hälsostöd i Mellerud, ALL-in för utrikesfödda främst kvinnor, samordnare
arbetsintegrerade sociala företag, projeh Våld i nära relationer.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2021-08-31

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser
jan-aug 2021.

. Samordningsförbundets protokoll 202L-09-ZB, g 37 .

. Kom munstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud delårsboksl ut
per 2021-08-31.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samord n ingsförbu ndet Vä nersborg/Mellerud

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-09-30 KS 2021/539

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Sida
1(1)

Kommunfullmäktige

Sa mordn ingsförbu ndet Vänersborg / Mellerud - delårsbokslut ja nuari
- augusti 2o2l

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per

2021-08-31

Sammanfattning av ärendet

Samordningsfcjrbundet Vänersborg/Mellerud har den 28 september 2021beslutat att
överlämna delårsbokslut per 2021-08-31 till huvudmännen.

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett negativt resultat på -0,6 mkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet p3 -L,2 mkr för helåret 2021.

Förbundet har vid ingången av räkenskapsåret en soliditet på 89 o/o. För att möta de
nationella rådets rekommendationerna om storlek för det egna kapitalet har därför förbundet
budgeterat med ett negativt resultat för att använda delar av det befintliga kapitalet.
Awikelsen mot budget beror till största del på uteblivna nya insatser främst till följd av Covid -

19 samt oförutsedda vakanser i en av insatserna.

Under perioden har följande insatser och aktiviteter pågått: Arbetsrehabteamet ÅKA i

Vänersborg, Hälsostöd i Mellerud, ALL-in för utrikesfödda främst kvinnor, samordnare
arbetsintegrerade sociala företag, projekt Våld i nära relationer.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 202 1-08-3 1.

. Samord ningsförbu ndet Vänersborg/Mel lerud sammanställning insatser
jan-aug 2021.

. Samordningsförbundets protokoll 2021-09-28, g 37.

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrel seförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148879



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:

Ann Kickeus <Ann.Kickeus@trollhattan.se >

den 29 september 2021 15:22
'kommun@vanersborg.se'; Kommunen; Annika Ek;

'koncernkontoret.diarium@vgregion.se'; 'koncernekonomi@forsakringskassan.se';
'Lantz Sofia (1485)'; 'Silvija Mehrstam'; 'eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se'

delårsredovisning Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud samt info
Samordningsförbundet Trollhättan mfl
Delårsredovisning m bilagor beslutad jan aug 2021.pdf; Protokollsutdrag SOFVM

april aug delårsredovisning.docx.pdf
Bifogade filer:

Hej!

llar kommer delårsredovisning lor Samordningsforbundet Vanersborg/Mellerud.

Samordningsforbundet Trollhiattan, Lilla Edet och Giastorp kommer att inkomma med sin redovisning den 5

oktober då styrelsen vid sitt mote den 24 september ej var beslutsmassig och dessa beslut tas forst i öorjan av
nasta vecka.

Med Vanlig halsning Ann Kickeus

Ann Kickeus

Förbundschef för:
Sa mord ningsfö rbundet Troll hätta n, Lilla Edet och G rästo rp

461.83 Trollhättan
samt:
Sa m o rd n i ngsfö rbu ndet Vä ne rsbo rg/lvt e I le ru d

c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 Trollhättan

Besöksad ress: Österlå ng galan 47 i Trol lhätta n
Telefon: 0520-496949

www.softleg.se
www.samverkanvR.se
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SAMORDN INGSFÖRBUN DET VAN ERSBORG/M ELLERU D

PROTOKOLLSUTDRAG S 37

Styre I sem öte Sam ord n i n gsförbu n det Vä ners bo rg/M e I leru d

den 28 september 2021

Dag: Tisdag den 28 september 2021

Tid: 9.00 - 12.00

Plats: Österlånggatan 47 iTrollhättan samt ersättare via Teams

Närvarande ledamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz

Ersättare:
Daniel Jensen
Joakim Sjöling

Övriga:
Ann Kickeus
Martin Jansson

Västra Götalandsregionen
Arbetsförmedlingen
Vänersborgs kommun
Försäkringskassan

Melleruds kommun
Västra Götalandsregionen

förbundschef
verksam h etsutveckl are

$ 37 Delårsredovisning Samordningsförbundet januari till august 2021

En delårsredovisning har sänts ut med handlingarna inför dagens möte. Förbundschef redo-

gör för verksamheten samt för det ekonomiska utfallet för perioden den 1 januari och till och

med den 30 augusti 2021. Resultatet visar negativt och det har utöver aktuell budget förbru-

kats 630 tkr av eget kapital vilket är något lägre än vad som planerats för verksamhetsåret.

Anledningar som ses är främst att det saknas en personalresurs i en av insatserna och att

det finns svårigheter i att starta nya insatser i pandemitider. Förbundets eventuella aweckl-
ing inför samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ses

också påverka. Verksamhetsmålen för perioden har följts upp och redovisats i rapporten och

det är 171 personer har deltagit i individinsatser och då främst iALL-IN. Av de som avslutats

har 1 av 10 fått arbete eller påbörjat studier.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsredovisningen med bilagor samt att den ska översän-

das till medlemmarna enligt tidplanen som finns för Samordningsförbunden i Västra Götal-

and.

Protokollsutdrag den 29 september 2021
Ann Kickeus Förbundschef
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kommu nstyrelseförva ltn ingen 202L-1,O-27

ARENDE 7 Dnr KS 20211483

Svar på revisionsrappoften Uppföljning av tidigare genomförd
granskning av upphandling

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomienhetens förslag till åtgärder till redovisade
synpunkter i granskningsrappoften Uppföljning av tidigare genomford granskning av
upphandling.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en
uppföljande granskning av en tidigare genomförd granskning av upphandling. Syftet med
uppföljningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till
följd av den granskning som tidigare genomförts. Efter genomförd granskning gör kommunens
revisorer bedömningen att kommunstyrelsen inte har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den
granskning som tidigare genomförts.

Kommunens revisorer behandlade revisionsrappoften vid sammanträdet den 31 augusti 2021
och beslutade att skicka rappoften till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den
30 november202I med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning
av granskningen. Rappoften har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige.

Ekonomienheten har lämnat förslag till åtgärder till kommunrevisionens synpunkter.

Beslutsunderlag

e Missiv
. Revisionsrappoften Uppföljning av tidigare genomförd granskning av upphandling
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med yttrande.
. Arbetsutskottets beslut 202L-70-L9, q 334.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRAD ESPROTO KO L L
Sammanträdesdatum
2021-10-19

sida
5

s 334 Dnr KS 202I/483

Svar på revisionsrappoften Uppföljning av tidigare genomförd
granskning av upphandling

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomienhetens förslag till åtgärder till redovisade
synpunkter i granskningsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av
upphandling.

Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en
uppföljande granskning av en tidigare genomförd granskning av upphandling. Syftet med

uppföljningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till
följd av den granskning som tidigare genomförts. Efter genomförd granskning gör kommunens
revisorer bedömningen att kommunstyrelsen inte har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den
granskning som tidigare genomförts.

Kommunens revisorer behandlade revisionsrappoften vid sammanträdet den 31 augusti 2021

och beslutade att skicka rappoften till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den
30 november2O2l med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning

av granskningen. Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige,

Ekonomienheten har lämnat förslag till åtgärder till kommunrevisionens synpunkter.

Beslutsunderlag

r Missiv
. Revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av upphandling
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med yttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomienhetens
förslag till åtgärder till redovisade synpunkter i granskningsrapporten Uppföljning av tidigare
genomförd granskning av upphandling.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

J uste st Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
PWC

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-10-07 KS 2021/483

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(1)

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd
granskning av upphandling

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomienhetens förslag till åtgärder till redovisade
synpunkter i granskningsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av
upphandling.

Kommunfullmä ktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en
uppföljande granskning av en tidigare genomförd granskning av upphandling. Syftet med
uppföljningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till
följd av den granskning som tidigare genomförts. Efter genomförd granskning gör kommunens
revisorer bedömningen att kommunstyrelsen inte har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den
granskning som tidigare genomförts.

Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den 31 augusti 2021
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den
30 november202l med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning
av granskningen. Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige.

Ekonomienheten har lämnat förslag till åtgärder till kommunrevisionens synpunkter.

Beslutsunderlag
. Missiv
. RevisionsrapporLen Uppföljning av tidigare genomförd granskning av upphandling

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148884
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Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-10-07 KS 2021/483

Telefon
0530-180 00

Webb
wuiw. mellerud.se

Sida
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Kommunens revisorer

Yttrande över revisionsrapporten Uppföljning av tidigare
genomförd granskning av upphandling

Kommunrevisionen har 31 augusti antagit revisionsrapport "Uppföljning av
granskning av upphandling". Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som
tidigare genomförts. Av kommunrevisionens granskning görs bedömningen att
kommunstyrelsen inte vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som
tidigare genomförts.

Kommunrevisionen beslutade att kommunstyrelsen ska redogöra för vilka åtgärder
som kommer vidtas enligt nedan punkter:

Upphandlingsreglementet reglerar antalet inköpsansvariga till huvudsaklig en på
vary'e enhet. Denna förändring har dock i praktiken ännu inte fått genomslag på
a lla förua ltn inga r. A vta lstroheten ha r kon trollera ts inom kom m u nstyrelse ns
internkontroll för 2020 För 2020 har ingen kontroll beslutats.

Svar:
Inom någon förvaltning har det inte varit praktiskt genomförbart med en
inköpsansvarig per enhet. Ekonomienheten kommer att aktualisera frågan i

upphandlingsgruppen.

Urvalet av kontroller för internkontrollplanen görs genom en riskbedömning.
Kontroll av avtalstrohet gjordes i internkontrollplanen för 2020 och resultatet
visade på några mindre avvikelser. I riskbedömningen för 2027 fick risken:
Uppföljning av avtalstrohet en lägre värdering och blev därför inget kontrollområde
på internkontrollplanen.

Kommunstyrelsen har inte genomföft någon uppföljning av att alla
direktupphandlingar över 100 000 kronor dokumenteras. Det finns inga
dokumenterade riktlinlEr eller inarbetade rutiner för att kontrollera att

Postadress
Melleruds kommun

KommunstyrelseFörvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148885
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Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

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

Komm unstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-70-07 KS 2021/483

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Sida

2 (2)

dokumentationsplikten efterfciljs. Införandet av en direktupphandlingsmodul kan
s ka pa bä ttre fö r u tsä ttn i n g a r fö r a tt efte ffö lja do k u m e n ta tio n s p / i k te n

Svar:

Från hösten 202I är ambitionen att alla direktupphandlingar ska genomföras i

direktuppha ndlingsmodulen. Genom detta kommer dokumentationsplikten
säkerställas. Förslag till riktlinjer for direktupphandling kommer utarbetas under
hösten och planen är att den ska beslutas av kommunstyrelsen i början av 2022.I
riktlinjerna kommer tydliggöras att alla direktupphandlingar ska göras i

upphandlingsmodulen.

Det hal inte tagits fram kompletterande riktlinjer till upphandlingsreglemente, trots
att detta anges i reglementet som varit giltigt i flera år. Det finns planer på att
utarbeta riktlinjer som omfattar direktupphandling. Det finns ingen funktion med
ansvar för att samordna samtliga kommunens dhektupphandlingar ftir att
säkerställa att gränsvärdet inte överstigs. Brister avseende diariesystem försvårar
möjlrgheterna till samordn ing.

Svar:
Förslag till riktlinjer for direktupphandling kommer utarbetas under hösten och
planen är att den ska beslutas av kommunstyrelsen i början av 2022. Användandet
av direktupphandlingsmodulen underlättar samordning av direktupphandlingar.
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MELLERUDS KOMMUN
Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

För kännedom till
Kommunfullmäktige

Uppftiljande granskning av upphandling.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört
en uppföljande granskning av en tidigare genornförd granskning av upphandling.

Syftet med uppföljningen har varit att bedöma om kommunstlrelsen har vidtagit rele-
vanta åtgärder till töljd av den granskning som tidigare genomförts

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen inte har vidtagit
relevanta åtgärder tili följd av den granskning som tidigare genornförts.

Upphandlingsreglementet reglerar antalet inköpsansvariga till hurudsaklig en på varje
enhet. Denna förändring har dock i praktiken ännu inte fått genomslag på alla förvalt-
ningar. Altalstroheten har kontrollerats inom kommunstyrelsens internkontroll för
2o2o. För zozr har ingen kontroll beslutats.

Kommunsty'relsen har inte genomfört någon uppföljning av att alla direktupphandlingar
över too ooo kronor dokumenteras. Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller inar-
betade rutiner för att kontrollera att dokumentationsplikten efterföljs. Införandet av en
direktupphandlingsmodul kan skapa bättre förutsättningar för att efterfölja dokumentat-
ionsplikten.

Det har inte tagits fram kompletterande riktlinjer till upphandlingsreglemente, trots att
detta anges i reglementet som varit giltigt i flera år. Det finns planer på att utarbeta rikt-
linjer som omfattar direktupphandling. Det tinns ingen funktion med ansvar för att
samordna samtliga kommunens direktupphandlingar för att säkerställa att gränsvärdet
inte överstigs. Brister avseende diariesystem försvårar möjligheterna till samordning.

Vi behandlade revisionsrapporlen vid vårt sammanträde den 3r augusti och beslutade att
skicka rappoften till kommunstyrelsen med begäran om svar senast clen 3o november
zozr med en redogör'else för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av
granskningen. Rapporten skickas dven för kännedom till kommunfullmäktige.

För Melleruds kommuns revisorer

.-4 ), /
'drryo7{aTtz7
Ingep,Råberg'Evert
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Sammanfattning
pwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun genomfört

en uppföljande granskning av en tidigare genomförd granskning av upphandling' Syftet

med uppföljningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit relevanta

åtgärder till följd av den uppfÖljande granskning som tidigare genomförts.

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt

har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den uppföljande granskning som tidigare

genomförts.

Nedan ses bedömning for varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se

respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "sammanfattande

bedömningar utifrån revisionsfrågor".

Revisionsfrågor Bedömning

1. Har de planerade forändringarna i upphandlingsorganisationen
genomförts så att antalet anställda med befogenhet att genomföra

inköp har minskat?

Delvis

2. Arbetar kommunstyrelsen aktivt for att hÖja avtalstroheten inom

kommunen samt har de infÖrt rutiner som säkerställer att

kommunen genomför regelbundna kontroller av avtalstrohet?

Delvis

3. Har kommunstyrelsen säkerställt att alla direktupphandlingar
över 100 000 kronor dokumenteras?

Delvis

4. Har kommunstyrelsen infÖrt rutiner som säkerställer att

regelbundna kontroller av att dokumentationsplikten efterlevs
genomförs?

Nej o
5. Har kommunstyrelsen sett över den information som finns inom

kommunen kring direktupphandling och fortydliga riktlinjerna
avseende direktuPPhandling?

Nej o
6. Har kommunstyrelsen säkerställt att en samordning finns mellan

de direktupphandiingar som genomförs inom kommunstyrelse,n och

de direktupphandlingar som genomfÖrs inom övriga nämnder?
oNej

2}
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Inledning

a

Bakgrund

Revisorerna i Melleruds kommun har tidigare genomfört granskning av upphandling.

Under 2017 genomfördes en uppföljande granskning där det konstaterades att

upphandlingsverksamheten i stort fungerar ändamålsenligt, dock kvarstod en del delar

där upphandl ingsverksamheten kunde förbättras.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med uppföljningen är att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit relevanta

åtgärder tillföljd av den uppföljande granskning som tidigare genomförts?

Har de planerade förändringarna i upphandlingsorganisationen genomfÖrts så att

antalet anställda med befogenhet att genomföra inköp har minskat?

Arbetar kommunstyrelsen aktivt för att höja avtalstroheten inom kommunen samt har

de infört rutiner som säkerställer att kommunen genomför regelbundna kontroller av

avtalstrohet?
Har kommunstyrelsen säkerställt att alla direktupphandlingar över 100 000 kronor

dokumenteras?
Har kommunstyrelsen infört rutiner som säkerställer att regelbundna kontroller av att

doku mentationsplikten efterlevs genomförs?

Har kommunstyrelsen sett över den information som finns inom kommunen kring

direktupphandling och förtydligat riktlinjerna avseende direktupphandling?

Har kommunstyrelsen säkerställt att en samordning finns mellan de

direktupphandlingar som genomförc inom kommunstyrelsen och de

direktupphandlingar som genomförs inom övriga nämnder

Metod

Granskningen har omfattat genomgång av erhållet svar på tidigare granskning och

kartläggning av nuvarande läge. Detta har skett genom granskning av aktuella

styrdokument och utskick av frågor till berörda tjänstepersoner. En avslutande digital

intervju har hållits med kommunens ekonomichef samt upphandlare'

Samtliga intervjupersoner har haft möjlighet att sakgranska ett utkast av rapporten.

O

a
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Granskningsresultat
Den tidigare granskningen

lakttagelser och samlad bedömning
Den samlade bedömning i den tidigare granskningen var att kommunstyrelsen i allt

väsentligt vidtagit åtgärder för att forbättra upphandlingsrutinerna och möta revisorernas

tidigare rekommendationer. Däremot noterades att den uppföljning av avtalstrohet som

genomförs inte är strukturerad eller grundad i någon fastställd rutin. Vidare noterades att

kommunen behöver stärka rutinen kring direktupphandlingar. I revisionsrapporten

lämnades totalt sex rekommendationer, vilka ligger till grund för revisionsfrågorna i

denna uppföljande granskning.

Rev i so re rn as reko m m e nd atio n e r
Revisorerna behandlade revisionsrapporten på sitt sammanträde den 9 februari 2017

och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen, kultur- och

utbildningsnämnden, socialnämnden samt for kännedom till kommunfullmäktige. En

begäran om ett samlat svar från kommunstyrelsen över vidtagna åtgärder med

anledning av vad som framkommer i rapporten begärdes senast den 30 april2017.

Nämndernas yttrande

Kommunstyrelsen behandlade ett svar på revisionsrapporten den 7 juni 2017 S 91,

vilket är efter utsatt tid. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningarna uppmärksammas

på att följa gällande upphandlingslagstiftning och att följa upp avtalstroheten avseende

forvaltningarna avropsavtal samt att direktupphandlingar ska dokumenteras och även

vara en indikation på upphandling och avtal.

Beslutsunderlag för ärendet är tjänsteskrivelse från kommunstyrelseforvaltningen nred

yttranden från kultur- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Av

tjänsteskrivelsen framgår att ekonomienheten har inlett ett projekt för att utöka antalet

leverantörer som skickar elektroniska fakturor, vilket ska möjliggöra analys av inköpta

artiklar. Yttranden från Kultur- och utbildningschef samt Socialchef bifogas har vi på

förfrågan inte erhållit från kommunen.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Upphandl i n gsorga nisation

Revisionsfräga 1: Har de planerade förändringarna i upphandlingsorganisationen
genomförts så att antalet anställda med befogenhet att genomföra inköp har minskat?

lakttagelser
I den tidigare granskningen framkom att kommunen hade noterat att det fanns ett stort

antal personer som genomför inköp i kommunen. Ett förslag till forändrad

upphandlingsorganisation hade tagits fram där antalet beställare begränsas i syfte att

enklare att få ut information om upphandlingsregler, nya avtal med mera.

Sedan den tidigare granskningen har kommunfullmäktige fastställt ett nytt

IJpphandlingsreglemente för Melleruds kommun (KF 2018-09-26 S93). I reglementet

} 4
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beskrivs organisation och ansvar för upphandling. Det ska finnas en central

upphandlingsgrupp i kommunen och varje enhet ska utse en kontaktperson för inköp

som ska vara den som i huvudsak gör enhetens inköp.

Av intervjuer och en dokumenterad organisationskarta följer vidare att

upphandlingsgruppen leds av ekonomichef och omfattar upphandlingsansvariga för

varje förvaltning samt kommunens upphandlare. lnom varje förvaltning ska det finnas en

inköpsgrupp bestående av upphandlingsansvarig och kontaktpersoner på enhetsnivå.

lnom utbildningsforvaltningen finns en utsedd kontaktperson på varje enhet som

ansvarar för inköpen. Socialförvaltningen uppges ha infört en inköpsfunktion inom

administrativa enheten under våren 2021.Tanken är att samtliga inköp inom

socialforvaltningen ska gå genom denna tjänsteperson. Vid sakavstämning av rapporten

i augusti 2021 uppges att socialförvaltningen meddelat ekonomichef att inköpen nu går

via utsedd tjänsteperson

I dagsläget uppges dock att det saknas kontaktpersoner inom flera förvaltningar. Någon

central uppfoljning om kontaktpersoner utsetts har inte genomforts utan ansvar för detta

åligger respektive verksamhet. lntervjuade beskriver vidare att det saknas en

formaliserad process för att utse kontaktpersoner på enheterna. För enstaka

förvaltningar uppges att utsedda kontaktpersoner har dokumenterats i en lista. De

intervjuade har svårt att bedöma huruvida det i praktiken skett en minskning av antalet

inköpsansvariga, men upplever trots detta att upphandlingsorganisationen har

förbättrats och förtydligats i sin helhet.

Det har inte genomförts någon uppföljning av huruvida organisationsförändringen
resulterat i några effekter på avtalstroheten, men uppfattningen är att en förbättring har

skett genom att det nu finns en upphandlingsansvarig på varje förvaltning.

lntervjuade lyfter åven att det finns planer på att införa ett e-handelssystem i kommunen

och genomföra en kartläggning av inköpsprocessen. Detta i syfte att stärka följsamheten

till reglementet. Det pågår även ett arbete med att ta fram riktlinjer som kompletterar

upphandlingsreglementet, vilket beskrivs närmare i revisionsfräga 4 och 5.

Bedömning

Har de planerade förändringarna i upphandlingsorganisationen genomförts så att antalet

anställda med befogenhet att genomföra inköp har minskat?

Delvis. Det har antagits ett nytt upphandlingsreglemete for kommunen som reglerar
antalet inköpsansvariga till en huvudsaklig på varje enhet. Denna förändring har dock i

praktiken ännu inte fått genomslag på alla forvaltningar.

Kontroller av avtalstrohet

Revisionsfråga 2: Arbetar kommunstyrelsen aktivt för att höja avtalstroheten inom

kommunen samt har de inföft rutiner som säkerställer att kommunen genomför

regel b u n dn a kontrol I e r av avtal stroh et?

lakttagelser
I den tidigare granskningen framkom att kommunen hade vidtagit vissa åtgärder för att

öka avtalstroheten. Det gällde bland annat översynen av upphandlingsorganisationen
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(se föregående revisionsfråga) samt ökade möjligheter till uppföljning genom

uppgraderingar av system. Däremot noterades att kommunen inte genomför

regelbundna kontroller eller har några rutiner för att arbeta systematiskt med uppföljning

av avtalstroheten.

Uppföljning av avtalstrohet var ett område i kommunstyrelsens internkontrollplan för

2020. Området bestod av två kontroller: Kontroll av avtalstrohet: Kontrollav ivilken
omfattning förvaltningarna köper eller inte köper av en avtalsleverantör samt
Stickprovskontroll av leverantörer under beloppet för direktupphandling. Stickproven

uppges har gjorts på inköp inom hela kommunen. Kommunstyrelsens beslutade att
godkänna uppfoljning av arbetet enligt internkontrollplan 2020 i februari 2021 (KS 2021-
02-10 $ 24. Aterrapporteringen visar att områdets två kontroller har genomförts.

Resultatet av genomforda kontroller beskrivs översiktligt, exempelvis anges att

stickprovskontrollerna visat att inköp sker mot avtal där upphandlat avtal finns.

Vi har tagit del av filer for genomförda stickprov som visar att kontroller gjorts på 59 av
förvaltningarnas köp från avtalsleverantör samt på 49 inköp under

direktupphandlingsgräns. Vi noterar att vissa avvikelser finns markerade i båda

stickproven, exempelvis framgår att det finns befintliga avtal for flera av inköpen som
genomförts under direktupphandlingsgränsen. Kontrollerna uppges ha genomförts av

controller på kommunstyrelseförvaltningen. Vid intervjuer beskrivs resultatet som att

inköp till största del sker genom befintliga avtal samt att det inte framkom några

avvikelser som lett till vidtagna åtgärder.

Kontroll av avtalstroheten är inte ett område i kommunstyrelsens internkontrollplan för
2021. Däremot uppger ekonomichef att en årlig internkontroll som omfattar
avtalstroheten planeras att genomföras på förvaltningsnivå. Programmet lnyett används

även for att till viss del kontrollera avtalstroheten lntervjuade hedömer dock inte detta

som en fulländad kontroll då programmet endast kontrollerar inköp från avtalsleverantör,

men inte inköp från upphandlat sortiment.

Dokumenterade rutiner som omfattar kontroll av avtalstroheten utgörs av instruktion för
internkontrollen.

Bedömning

Arbetar kommunstyrelsen aktivt för att höja avtalstroheten inom kommunen samt har de

inföft rutiner som säkerställer att kommunen genomför regelbundna kontroller av
avtalstrohet?

Delvis. Bedömningen grundas på att avtalstroheten har kontrollerats inom ramen för
kommunstyrelsens internkontroll2020 då få avvikelser identifierades. Däremot har inga
rutiner införts som säkerställer att kommunen genomför regelbundna kontroller och
avtalstrohet är inte ett beslutat moment i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021.
Vissa kontroller genomförs på förvaltningsnivå, men dessa är inte regelbundna.

Dokumentation av direktupphandlingar

Revisionsfråga 3: Har kommunstyrelsen säkerställt att alla direktupphandlingar över 100

000 kronor dokumenteras?

Iakttagelser
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I den tidigare granskningen bedömdes dokumentationen av direktupphandlingar behöver

förbättras inom kommunen.

I nuvarande upphandlingsreglemente anges att kommunens upphandlingar ska göras i

upphandlingssystemet e-Avrop, vilket innebär att alla upphandlingar dokumenteras och

avtalen hamnar i kommunens avtalsdatabas. Av intervjuer följer att dokumentation i

dagsläget till övervägande del fortfarande görs på en blankett som finns på intranätet,

vilket inte framgår av reglementet.

Kommunen har under 2020 köpt in en funktion i e-Avrop vid namn

D i rektu pph a ndt i ng sm odulen. Direktu pphand lin gsmod ulen syftar ti ll att förenkla fÖr

enheterna att genomföra direktupphandlingar då dokumentation sker automatiskt.

Modulen ska implementeras som obligatorisk i hela organisationen. Hittills (m42021)

har modulen börjats användas inom kommunstyrelseförvaltningen och

implementeringen i resterande förvaltningar är under uppstart och ska fortgå under

hösten. lntervjuade bedömer att modulen kommer att både underlätta dokumentationen

av direktupphandlingar samt öka kännedomen om förfarandet. Utbildning för

inköpsansvariga planeras att genomföras.

Vid frågor om direktupphandling uppges att upphandlare alltid informerar om att

dokumentation ska ske. Baserat det ökade antalet frågor som ställs till upphandlaren är

dennes uppfattning att det möjligen skett en förbättring i kännedomen om

dokumentationsplikten. Någon regelbunden uppföljning av huruvida direktupphandlingar

dokumenteras på rätt genomfors däremot inte. Detta uppges bero på att

upphandlingsenheten inte får information om alla inköp som görs inom kommunen.

Bedömning

Har kommunstyrelsen säkerställt att alla direktupphandlingar över 100 000 kronor

dokumenteras?

Delvis. Det har inte genomförts någon uppföljning av följsamheten till

dokumentationsplikten, vilket vi bedömer försvårar för kommunstyrelsen att säkerställa

detta. Vi ser däremot att införandet av direktupphandlingsmodulen kan skapa bättre

forutsättningar for att efterfolja dokumentationsplikten.

Revisionsfräga 4: Har kommunstyrelsen infört rutiner som säkerställer att regelbundna

ko ntro I I e r av att d o k u m e nt atio n s p I i kte n efte rl ev s g e n o mfö rs ?

lakttagelser
Den tidigare granskningen kunde inte påvisa att det finns något uppdrag för vare sig

förvaltning, upphandlingsansvarig eller annan att genomföra uppföljningar eller

kontroller för att säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras på ett korrekt sätt.

Bedömningen var att kommunen bör säkerställa att en uppföljning av

dokumentationsplikten genomförs.

Som nämnt i revisionsfråga 3 finns inga rutiner för uppföljning av huruvida

dokumentationsplikten efterföljs. lntervjuade har ingen bild av hur huruvida

doku mentationsplikten efterföljs i dagsläget.
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Några dokumenterade riktlinjer som säkerställer att regelbundna kontroller av att

dokumentationsplikten efterlevs har inte tagits fram och upphandlingsreglementet

(beslutad av KF 2018-09-26 $ 93) anger inget om detta. Enligt intervju planerar

upphandlingsenheten att ta fram nya riktlinjer för upphandling i vilka direktupphandling

och dokumentationsplikten kommer vara en del. Förhoppningen är även att den nya

direktupphandlingsmodulen ska mojliggöra automatiserade kontroller av

doku mentationsplikten

Bedömning

Har kommunstyrelsen inföft rutiner som säkerstätler att regelbundna kontroller av att

doku m e ntation spl i kte n efte dev s ge n omfö rs?

Nej. Det finns finns inte några dokumenterade riktlinjer eller inarbetade rutiner för att

koÅtrollera att direktuppnandtingar över 100 000 dokumenteras på rätt sätt. Vi ser

positivt på att nya riktlinjer som omfattar detta område planeras att tas fram.

I nformati on och ri ktl injer avseende d i rektuppha nd I i n gar

Revisionsfråga 5: Har kommunstyrelsen seff över den information som finns inom

ko m m u n e n kri n g d i re kt u p p h a n d t i n g och fö rty d I ig at ri ktl i ni e rn a av se e n d e

direktupphandling?

lakttagelser
I den tidigare granskningen framkom att viss information om direktupphandling fanns i

inköpspolicy och viss information fanns på intranätet. Exempelvis saknades information i

dåvarande Riktlinjer för direktupphandling avseende när direktupphandling får

genomföras samt beloppsgränser. Bedömningen var att informationen kan blitydligare

och enklare att finna, exempelvis genom att all information om direktLrpphandling samlas

på ett ställe.

Som ovan nämnt planerar upphandlingsenheten att ta fram riktlinjer som specifierar

förfarandet vid direktupphandling. lnformation om direktupphandling finns fortsatt på

intranätet som uppdaterats med beloppsgränser.

I upphandlingsreglementet hänvisas till ett dokument vid namn Beskrivning

upphandtingsprocesse n Metteruds Kommun för tillvägagångssätt för de olika

upphandlingsformerna. Av intervjuer följer att detta dokument inte finns och är de

riktlinjer som planeras att tas fram.

Bedömning

Har kommunstyrelsen sett över den information som finns inom kommunen kring

direktupphandting och förtydtigat riktlinierna avseende direktupphandling?

Nej. Kommunstyrelsen har inte tagit fram några nya riktlinjer som omfattar

diräktupphandling. Det finns planer på att utarbeta riktlinjer som omfattar

direktupphandling vilket är positivt.
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Samordning av direktupphandlingar

Revisionsfråga 6: Har kommunstyrelsen säkerställt att en samordning finns mellan de

direktupphandl ingar som genomförs inom kom munstyrelsen och de direktupph andlingar
som genomförs inom övriga nämnder?

lakttagelser
I den tidigare granskningen framkom att direktupphandlingar genomförs i de olika

förvaltningarna och diariefors i forvaltningarnas egna diarier. Detta försvårar for
kommunen att säkerställa att den som helhet inte överstiger gränsvärdet för
direktupphandling.

Av skriftligt svar och genomförd intervju framkommer att då central upphandlare är

involverad i en upphandling för någon av nämndernas räkning diarieförs detta i

kommunstyrelsens diarium. Upphandlaren uppges dock inte vara involverad i

direktupphandlingar i särskilt stor utsträckning utan detta sker i regel vid större
upphandlingar. Det saknas ett verktyg för att sammanställa kommunens alla

direktupphandlingar och kunna utöva kontroll på detta område. Ett hinder som beskrivs

är att förvaltningarna saknar ett gemensamt diariesystem.

Det görs inga kontroller av att kommunen som helhet inte överstiger gränsvärdet för

direktupphandling. lntervjuade uppger att det är oklart huruvida forvaltningarna
sammanställer värdet av de direktupphandlingar som de genomfor. Upphandlaren

uppges informera verksamheterna regelbundet for att stärka kännedomen om att
gränsvärdet gäller kommunens samtliga direktupphandlingar.

Bedömning

Har kommunstyrelsen säkerställt att en samordning finns mellan de direktupphandlingar
som genomförs inorn kommunstyrclsen oclt de dircktupphandlingar som genomförs

inom övriga nämnder?

Nej. Dokumentation av genomförda direktupphandlingar sker i regel inom respektive
förvaltning. Det finns ingen funktion med ansvar för att samordna samtliga kommunens
direktupphandlingar för att säkerställa att gränsvärdet inte överstigs. Brister avseende
d iariesystem försvårar möjligheterna till samordnin g.
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Revisionell bedömning
PwC har på uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Melleruds kommun genomfört

en uppföljande granskning av upphandling. Granskningens syfte är att bedöma om

kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den uppföljande granskning

som tidigare genomforts. Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att

kommunstyrelsen inte helt har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den uppföljande

granskning som tidigare genomförts.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Har de planerade
förändringarna i

upphandlingsorgan isationen
genomforts så att antalet
anställda med befogenhet att
genomföra inköp har minskat?

Delvis
Upphandli ngsreglemete reg lerar antalet
inköpsansvariga till en huvudsaklig på varje enhet.
Denna förändring har dock i praktiken ännu inte fått
genomslag på alla förvaltningar.

2. Arbetar kommunstyrelsen
aktivt för att höja avtalstroheten
inom kommunen samt har de
infört rutiner som säkerställer
att
kommunen genomfor
regelbundna kontroller av
avtalstrohet?

3. Har kommunstyrelsen
säkerställt att alla
direktupphandlingar
över 100 000 kronor
dokumenteras?

4. Har kommunstyrelsen infort
rutiner som säkerställer att
regelbundna kontroller av att
dokumentationsplikten
efterlevs genomförs?

5. Har kommunstyrelsen sett
över den information som finns
inom kommunen kring
direktupphandling och
förtydliga riktli njerna avseende
direktupphandling?

Delvis
Avtalstroheten har kontrollerats inom
kommunstyrelsens internkontroll för 2020. För 2021
har ingen kontroll beslutats. lnga rutiner har inforts for
att säkerställ att kommunen genomför regelbundna
kontroller och, vissa kontroller genomfors dock på
förvaltningsnivå

Delvis
Det lrar inte genonrforts någon uppföljning av
foljsamheten till dokumentationsplikten.
lnförandet av direktupphandlingsmodulen
kan skapa bättre förutsättningar för att
eft erfö lj a doku me ntationspl ikten.

Nej
Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller
inarbetade rutiner for att kontrollera att
dokumentationsplikten efterföljs. Vi ser positivt på att
nya riktlinjer som omfattar detta område planeras att
tas fram.

Nej
Det har inte tagits fram kompletterande riktlinjer till
upphandlingsreglemente, trots att detta anges i

reglementet som varit giltigt i flera år. Det finns planer
på att utarbeta riktlinjer som omfattar
direktupphandling.

o

o

o6. Har kommunstyrelsen
säkerställt att en samordning
finns mellan de
direktupphandlingar som
genomfors inom
kommunstyrelsen och de
direktupphandlingar som

Nej
Det finns ingen funktion med ansvar for att samordna
samtliga kommunens direktupphandlingar för att
säkerställa att gränsvärdet inte överstigs. Brister
avseende d ia riesystem försvårar möj li g heterna ti I I

samordning.
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2021-08-31

Lars Dahlin Sofia Bengtsson

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag

av Melleruds kommuns revisorer enligtäe villkor och under de iörutsättningar som framgår av projektplan från

den 2021,04-05. PwC ansvarar inte u-tan särskilt åtagande, gentemot annån som tar del av och förlitar sig på hela

eller delar av denna rapport.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-ro-27

Änenor g Dnr KS 202t1562

Svar på revisionsrapporten Granskning av delårsrappoft per
2021-08-31

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

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

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

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

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

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

Beslutsunderlag

. Missiv

. Rappoften Granskning av delårsrapport 2021-08-31 med revisorernas utlåtande

. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arhetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2021,
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Kommunstyrelsen

Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2021-
08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

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

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per
2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl
finansiella som för verksamheten.

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

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

Beslutsunderlag

Rapporten granskning av delårsrapport 2021-08-31 med revisorernas utlåtande,

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförva ltni n gen

4@ 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488102
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Kommunstyrelsen
i Melleruds kommun

Härmed översänds revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2020-08-31 for
kännedom. Parallellt med promemorian översänder revisionen ett granskningsutlåtande över
delårsbokslutet som går till fullmåiktige.
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport for perioden 2021-01-01 - 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas foljande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja o

Är resultaten i

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

Ja O
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

lakttagelser

Bedömning

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning
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Inledning
Bakgrund

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

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

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

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

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

o Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

o Förvaltningsberättelsens innehåll,

o Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga for delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i awikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-06 och
f u I I m ä kti g e be h a n d I a r d e lå rs ra p p o rlen 2A2 1 - 1 0 -20

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef

Å
pltrc

3
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

lakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 36,7 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid

till fullmäktige.

Bedömning

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

som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2021.

God ekonomisk hushållning

lakftagelser

MåI

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.

Av redovisningen framgår att samtliga av de finansiella målen prognostiseras att
uppfyllas.

Av redovisningen framgår att samtliga av verksamhetsmålen prognostiseras att
uppfyllas.

Vi noterar att kommunstyrelsens utvärderar måluppfyllelsen utifrån det prognostiserade

helårsresultatet.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

}
pwc 4
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2021-10-05

Lars Dahlin Tomas Elander

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Melleruds kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsäftningar som framgår av atagen projektplan.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.

-}plttc 5
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 202r-ro-27

ARENDE 9 Dnr KS 202L|5BB

Förskolemodul vid åsebro skola, äskande om medel

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har för närvarande hög belastning på barnomsorgskön för förskoleplatser
i centrum och i Äsebro.

Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 september 2021 fick
förualtningschefen i uppdrag att undersöka vilka mojligheter som finns för att öka antalet
barnomsorgsplatser. Förvaltningen har genomfört en kartläggning av nyttjandegraden i

kommunens förskolor och även även undersökt möjligheten till fler förskoleplatser i Äsebro.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 oktober 202I, g 92, att hyra en
förskolemodul som placeras på skolområdet iÄsebro.

Kultur- och utbildningsnämnden äskar därför medel till en engångskostnad på totalt 925 tkr
för uppförande av förskolemodulen. Därutöver tillkommer en hyreskostnad på 20 tkr/månad
baserat på en hyrestid om 36-60 månader,

Beslutsunderlag

e Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202L-10-20, g 92

Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse med förslag till beslut kommeratt
skickas ut så snart som möjligt till ledamöter/ersättare.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2027.
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2427-t0-2A

Dnr KUN 2A2Ul63

sida
6

se2

Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Kultur- och utbildningsnåmnden beslutar att hyra en förskolemodul som placeras på

skolområdet iÅsebro.

Kultur- och utbildningsnämnden äskar en engångskostnad på totalt 925 tkr för uppförande av
förskolemodulen. Därutöver tillkommer en hyreskostnad på 20 tkr/månad baserat på en
hyrestid om 36-60 månader.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har för näryarande hög belastning på barnomsorgskön för förskoleplatser i

centrum och i Åsebro,

Förvaltningschefen ger en nulägesrapport av förvaltningens arbete med att bemöta det stora
barnomsorgsbehovet i dessa delar av Melleruds kommun.

På sammanträdet 2021-09-22 frckförvaltningschefen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter
som finns för att öka antalet barnomsorgsplatser. Förvaltningen har genomfört en kartläggning
av nffiandegraden i kommunens förskolor. De har även undersökt möjligheten till fler
förskoleplatser i Åsebro.

Förua ltn ingschefen och skolad m in istratören redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-13, efterfrågan av barnomsorg i Åsebro
Elev- och barnkullsutveckling

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkånner redovisningen.

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att hyra en förskolemodul som placeras på skolområdet
iÅsebro,

Kultur- och utbildningsnåmnden äskar en engångskostnad på totalt 925 tkr för uppförande av
förskolemodulen. Därutöver tillkommer en hyreskostnad på 20 tkr/månad baserat på en
hyrestid om 36*60 månader.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsunderlag

TJänsteskrivelse 2021-10-13, efterfrågan av barnomsorg i Åsebro
Elev- och barnkullsutveckling

k6 /4 s,LJ

Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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TIIETLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildnlngsnämnden

SAMMA I{TR;ID ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2A2r-LO-24

sida
7

Beslutät skickas till
Kommunstyrelseforualtningen

& usw

Utdragsb€styrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-10-05 KUN2021/163

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kultur och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - ökad eftefrågan av barnomsorgsplatser
i Äsebro

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

Sammanfattning

Efter en längre tid av befolkningsminskning i kommunen stängdes förskolan "Skogsbrynet" i

Äsebro. Förskoleverksamheten flyttade in i Äsebro skolas lokaler. Under de senaste åren har en

ökad efterfrågan av barnomsorg har skett i Äsebro på grund av en ökad inflyttning. Hittills har

fler fcirskoleplatser möjliggjorts genom ombyggnationer i Äsebro skola med resultatet att två
ytterl igare små barnsavdelningar har kunnat starta,

Från och med januari 2022 konstateras ett ökat barnomsorgsbehov motsvarande 13 platser. I
januari 2022 är behovet 7 platser, under februari ytterligare två platser och under våren 4

platser.

Bedömningen är att det inte är möjligt att organisera mer förskoleverksamhet i nuvarande

lokaler, varken i förskole- eller skoldelen. Prognosen från SCB visar att antalet skolelever

kommer att vara konstant inom de närmaste åren samt nuvarande klasstorlekar tillåter ett ökat
antal elever i befintliga klassrum.

SCB prognostiserar att antalet barn som föds i Äsebroskolas upptagningsområde kommer att
ligga på cirka 11 barn per år. Vid en planering i linje med SCB:s prognos ryms behovet av

förskoleplatser i nuvarande förskolelokaler. Det nu uppkomna behovet av fler förskoleplatser till
följd av ökad inflyttning bedöms av förvaltningen utifrån SCB:s prognos som tillfällig.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har undersökt möjligheterna till att erbjuda fler
förskoleplatser för att klara efterfrågan av förskoleplatser och föreslår följande tre alternativ:

1. Förtäta och erbjuda plats på förskolor i centrala Mellerud. En ökad efterfrågan av

barnomsorg finns även i centrum vilket påverkar möjligheten till förtätning,

2, Uppstart av 5 års grupp i Grinstads församlingshems lokaler. Hyreskostnad 10,000 krlmån
vid ett 3-års avtal, Samordningsvinster med andra förskoleavdelningar vid öppning och

stängning, sjukfrånvaro finns ej med denna lösning.

Postadress
Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se113
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-10-05 KUN2021/163

Sida

2 (2)

3. Leasing av en förskolemodul som placeras på skolområdet. Hyreskostnad: 20 000

kronor/månad baserat på en hyrestid om 36-60 månader.

Till kommande engångskostnader:

Etablering lokaler:
Demontering lokaler:
Mark & VA

Övrigt
Återställning mark
Totalt:

Beslutsunderlag

SCB befol kningsprognos
Förvaltningens uppföljning av nyttjandet av forskoleplatser 2019 och 202I
Kostnadsuppgift för modulsystem F27. Indus AB

Anders Pettersson
Förvaltningschef

250 000 kronor
125 000 kronor
350 000 kronor
100 000 kronor

100 000 kronor
925 000 kronor
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 202r-ro-27

ARENDE 10 Dnr KS 202U528

Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet
2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde att
gälla från och med 2022-O1-0L föreligger.

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2O22.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-L0-20, 5 93.

BILAGA

Ärendet hehandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2027,
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-20

sida
8

S 93 Dnr KUN 202U763

Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2A22

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på kultur-och
utbildningsnämndens taxor och avgifter 2022.

Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag aft se över prissättningen för den allmänna
förskolan. Detta presenteras inför beslut om taxor och avgifter 2023.

Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över försäljningen av plastpåsar och
eventuellt lägga till försäljning av tygkassar. Detta presenteras inför beslut om taxor och
avgifter 2023.

Sammanfattn ing av ärendet

Varje år ska kultur- och utbildningsnämnden föreslå om taxor och avgifter inom kultur- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde till kommunfullmäKige. Beslut om taxor och avgifter
för 2A22 kommer att fattas av kommunfullmäktige i november.

Förvaltningschefen redogör för förslag på kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter
för 2O22.

Beslutsunderlag

Förslag på taxor och avgifter 2022, separat bilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner
förvaltningschefens förslag på kultur-och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2022.

Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över prissättningen för den allmänna
förskolan. Detta presenteras inför beslut om taxor och avgifter 2023.

Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över försäljningen av plastpåsar och
eventuellt lägga till försåljning av tygkassar. Detta presenteras inför beslut om taxor och
avgifter 2023,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen.
Ko m m u nstyrelsekontoret

tfr q,t/'u
Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-LA-27

ÄRenor rr Dnr KS Z02I|52B

Taxor och avgifter 2O22 för byggnadsnämndens verksamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från och

med 2022-01 -0 1 förel igger.

Beslutsunderlag

r Förslag taxor och avgifter 2022.
o Byggnadsnämndens beslut 202I-L0-20, 5 183-184

BILAGOR

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2021.
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sa m ma ntråd esdatu m

2021-L0-20
sida

20

5 184

Dnr 2021.267.043

Taxa storformatskriva re 2022

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om oförändrad taxa för
utskrifter på storformatsskrivaren samt skanning för 2022.

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

storformatsskrivaren samt skanning202I,2020-LI-L7 I 137. Skälet för beslutet om nytt förslag
på taxa berodde på att den inte täckte de ökade kostnaderna.

Taxan för storformatskrivare m.m. föreslås vara oförändradinför 2022.

Utskrift av bild via storformatsskrivare, färg

Pappersstorlek

AO 200 kr/st. 250 krlst. inkl. moms

A1 160 krlst. 200 krlst. inkl. moms

A2 120 krlst. 150 krlst. inkl. moms

Utskrift av bild via storformatsskrivare. svartvitt

Pappersstorlek

AO 1 12 krlst. 140 krlst. inkl. moms

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

A2 60 krlst 75 krlst. inkl. moms

Scanner

Bild via scanner
456 kritimme exkl, moms. 570 kr inkl. moms

Minidebitering 30 min.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sam manträdesdatum
202L-rA-20

sida

1B

s 183
Dnr 2021.267.043

Plan- och bygglovtaxa 2022
Byg gnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta oförändrad plan- och bygglovstaxa för
2022. Uppräkning sker i enlighet med prisbasbeloppet för 2022.
Prisbasbeloppet (PBB) är 48 300 kr för 2022 (47 600 kr 2021).
Bilaga till beslut: Plan- och byggloustaxa 2022

Sammanfaftning av ärendet
Plan och bygg arbetade20lT fram en ny plan- och bygglovstaxa för Melleruds kommun.
Syftena med förnyelsen var:
. Förenkla taxan och göra den lättare att utläsa både för tjänstemän och för sökanden.
. Klargöra de faktiska kostnaderna för detaljplanerna och därmed få en mer rättvis

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

Exemoel oå beräkninq av avqift för 2O22
Exempel på beräkning av bygglovsavoift för 2022
Bygglov för enbostadshus 160 m2 (BTA) inom detaljplan*

*Förutsättninga r för exempel
mPBB 2021 = 47,6
OF = 8 (enligt tabell 1, Plan- och bygglovstaxa 2022)
N = 0,8 (då kommunen har färre invånare än 20 000)
HFt = 24 (enligt tabell 4, Plan- och bygglovstaxa 2022)
HF2 = 28 (enligt tabell 5, Plan- och bygglovstaxa 2022)

Exempel på beräkning av planavgift för 2022
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006*
mpBB x ByA x N1=planavgift
48,3x 160x0,59 =4559,52 kronor
*Förutsättnin gar för exempel
mPBB 2022 = 48,3
BYA = 160 kvm
N1 = 0,59 (enligt tabell B, Plan- och bygglovstaxa 2022)

Åtgara Tabell Formel Delvärden Avgift 2022

Bygglovavgift 4 mPBBxOFxHFIxN 48,3x8x24x0,8 74\8,88

Startbesked 5 mPBBxOFxHF2xN 48,3x8x28x0,8 8655,36

Situationsplan 2 Tidsersättning 800x2 1 600

Utstakning 2 Tidsersättning 800x4 3 200

Lägeskontroll Moms
25 o/o

2 Tidsersättning 800x2 1 600 + 400

Total avgift 22 874,24*

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sam ma nträdesd atu m

2021-10-20
sida

19

Exempel pä beräkninq av strandskyddsdispens för 2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Ätgara Tabell Formel Avgift 2O22

Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad över
50 kvm BYA

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

7 728 kr alf.
tidsersättning

Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad L6-49
kvm BYA samt alla andra
övriga åtgärder

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

6 L82,40 kr
alt.
tidsersättning

Strandskyddsdispens för
ny'och tillbyggnad
O-15 kvm BYA

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

4 830 kr alt.
tidsersättning

Stran dskyddsd ispens
avslag

7 Tidsersättning dock minst 200 x
mPBB x 0,5

Tidsersättning
dock minst
4 830 kr

Stra n dskyddsd ispens
avvisande

-7 Tidsersättning 2 timmars arbete 1 600 kr

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-70-27

ÄRrruoe rz Dnr KS 202U528

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet2O22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och

med 2022-01 -0 1 förel igger.

Prisbasbeloppet för 3r 2022 är beslutat till 48 300 kronor. Det är en ökning med I,47 o/o jämfört
med 2021 (47 600 kronor). Prisbasbeloppet bestämmer bland annat den maximala avgiften för
vård och omsorg samt förbehållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader).

För 2022 är den högsta avgiften för vård och omsorg 2 170 kronor. Det nationella
förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår till 5 452 och makar/sambo 4 607 kronor per

månad.

Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med samma
procentuella förändring som prisbasbeloppet d.v.s. I,47 o/o.

Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till Samhällsbyggnads-
förvaltningen. För LSS måltidskostnader övergår P.D Lundgrensgatan till att köpa mat från
serviceenheten.

Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (2018:2088)

för 2022 beslutades i nämnden 2021-09-21 5 117.

Beslutsunderlag

. Förslag taxor och avgifter 2022.

. Socialnämndens beslut 2021-09-2I, 5 II7.

. Socialnämndens beslut 202I-L0-20, g L44.

BILAGA

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2021'
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanbrädesdatum
2A2L-tA-ZA

sida

1B

5 144 Dnr SN 202U247

Förslag taxor och avgifter

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige alt anta taxorna för 2027 utifrån föreliggande

förslag.

Sammanfattning av ärendet

Taxor och avgifter revideras inför varje nytt verksamhetsår'

Prisbasbeloppet för är 2022 är beslutat till 48 300 kronor. Det är en ökning med 1,47 0/o jämfört

med 202L (47 600 kronor). Prisbasbeloppet bestämmer bland annat den maximala avgiften för
vård och omsorg samt förbehållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader), För 2427
är den högsta avgiften för vård och omsorg 2 170 kronor, Det nationella förbehållsbeloppet for
ensamstående uppgår till 5 452 och makar/sambo 4 607 kronor per månad.

Där det inte är särskilt angivet foreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med samma

procentuella förändring som prisbasbeloppet d.v.s. 1,47 o/o.

Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till
Sam hä I lsbygg nadsförva ltningen.

För LSS måltidskostnader övergår P.D Lundgrensgatan till att köpa mat från seruiceenheten,

Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (2018:2088)

för 2A22 beslutades i nämnden 2021-09-21 g tl7.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse taxor 2022
r Bilaga 6 Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter 2022

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordforanden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxorna

för 2022 utifrån föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på forslaget och finner att socialnämnden bifaller detta

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

l .-,': '. ..i

',-'. \. ,fi-'.i

Utd ragsbestyrka nde
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MELTERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-09-2L

sida

4

5 117 Dnr SN 20ZI|2L8

Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen
och liknande produkter (2018:2088) tör 2O22

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäKige att anta taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt
tobakslagen och liknande produkter (2018:2088) för 2022 enligt föreliggande forslag.

Sammanfattning av ärendet

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende ovanstående
lagar. Alkohol- och tobakenheten omfattar 2,0 handläggaftjänst med ansvar att handlägga och
tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel.

Ådig tittsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, där
den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på
serveringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de
med tobakstillstånd tas ut som en fast avgift.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel lensen (KD): Socialnämnden foreslår kommunfullmäktige att anta taxor
enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (2018:2088) för 2A22
enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordfriranden frågar på förslaget och finner aft socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sfrnwlK Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförvaltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-r0-27

ÄRrNpe rg Dnr KS 2018/355

Svar på medborgadörslag om papperskorg vid konstgräsplanen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den befintliga
papperskorgen 152 meter bort.

Sammanfattning av ärendet

Lennaft Nor6n, Mellerud, har den 18 maj 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds

kommun sätter upp en papperskorg för hundbajspåsar vid konstgräsplanen i Mellerud'

Idag sitLer en papperskorg cirka 152 meter ifrån platsen angiven i medborgarförslaget. Då det

inte är något större avstånd mellan papperskorgarna bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen

att det inte finns behov att sätta upp en till.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag med karta.
. Karta
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202L-I0-19,5 337'
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-19

sida
B

S 337 Dnr KS 2018/355

Svar på medborgarförslag om papperskorg vid konstgräsplanen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den befintliga
papperskorgen 152 meter bort.

Sammanfattning av ärendet

Lennart Nor6n, Mellerud, har den 18 maj 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun sätter upp en papperskorg för hundbajspåsar vid konstgräsplanen i Mellerud.

Idag sitter en papperskorg cirka 152 meter ifrån platsen angiven i medborgarförslaget. Då det
inte är något större avstånd mellan papperskorgarna bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen
att det inte finns behov att sätta upp en till.

Beslutsunderlag

r Medborgarförslag med karta.
. Kafta
. Samhällsbyggnadsforvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås

med hänvisning till den befintliga papperskorgen 152 meter bort.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Ju Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rvaltn i n gen

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Lennart Nordn

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2O2t-O9-28 KS 2018/355

Patrik Storm
Enhetschef Gata & Park

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www,mellerud,se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgafförslag om papperskorg vid konstgräsplanen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarrörslaget avslås med hänvisning till den befintliga
papperskorgen 152 meter bort,

Sammanfattning av ärendet
Lennart Nor6n, Mellerud, har den 18 maj 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun sätter upp en papperskorg för hundbajspåsar vid konstgräsplanen i Mellerud.

Beslutsunderlag
o Medborgarförslag med karta.
r Karta

Beskrivning av ärendet
Lennart Nor6n, Mellerud, har den 18 maj 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun sätter upp en papperskorg för hundbajspåsar vid konstgräsplanen i Mellerud, Idag sitter
en papperskorg cirka 152 meter ifrån platsen angiven i medborgarförslaget, Då det inte är något
större avstånd mellan papperskorgarna bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte
finns behov att sätta upp en till.

Postadress
Melleruds kommun
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
212000-1488

Telefon
0530-180 00

Fax
0530-181 01

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro
126
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

MELLERUDS
KOMMUN

)

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Personuppgifterna behandlas enligt PIJL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare

Försla resenterar här kort ditt försla

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborg arförsl ag. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras och
h rdeti så fatt ska kunna ske

ot clen s
HOLM

Underskrift

f-lw^o{. t.ö} f crt ov
ocN 5hrnäy

qO"YL
a & korat

?.-

Ko m m u nstyrelsekontoret

Postadress: 464 B0 MELLERUD Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

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

/l"t *d DS
Ort och datum

-e/

I
Namn 0(e-,v\

H cr In'ne 9.w Å/
Adress

t-([Li] b lulrlle v 6 d
Postadress

E-postadressSlhq0r 
e lvl37 &' ho{r.oil., c..*,

P^pp.rs i{t:{ 1

Namnförtydligande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-70-27

Änenoe tc Dnr KS 20171327

Svar på medborgarförslag om lekplats i Dals Rostocks tätott
tillgängligt för allmänheten dagtid

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget som inspirerat genomförandet av

investeringsprojektet Lekplats Dals Rostock och som nu är genomfört och slutredovisat.

Sammanfattning av ärendet

Paula Jacobsson, Dals Rostock, föreslår i ett medborgarförslag den 3 juni 2017 att kommunen

iordningställer en lekplats för yngre barn i Dals Rostocks tätort som är tillgänglig för
allmänheten dagtid. Allmänheten har idag endast tillträde till lekplatser vid Karolinerskolan

vardagar efter klockan 18.30 samt helger.

Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 2017, g 296, att ge samhällsbyggnadschefen i

uppdrag att utreda medborgarforslaget och lämna förslag till svar'

Idag finns bara kommunala lekplatser på skolorna i Dals Rostock. Dessa är endast tillgängliga

för allmänheten på kvällar och helger. För att förbättra boendemiljön på orten för de som är

föräldralediga eller är hemma på vardagar med barn så är tanken att anlägga en lekplats i

närheten av fotbollsplanen. Här finns idag ett område detaljplanerat för lekplats.

Närheten till fotbollsplanen gör att lekplatsen kompletterar på ett bra sätt där väntande
föräldrar och syskon kan få en trevlig aktivitet.

Arbetsutskottet beslutade den 7 april2020, g I32, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
starta investeringsprojekt Lekplats Dals Rostock. Projektet är nu genomfört och slutredovisades

den 16 mars 2021.

Beslutsunderlag

. Medborgaförslag.

. Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, g 296.

. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2027'
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om lekplats i Dals Rostocks tätort
tillgängligt för allmänheten dagtid

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka for medborgarförslaget som inspirerat genomförandet av
investeringsprojektet Lekplats Dals Rostock och som nu är genomföft och slutredovisat.

Sammanfattning av ärendet

Paula lacobsson, Dals Rostock, föreslår i ett medborgaförslag den 3 juni 20L7 alt kommunen
iordningställer en lekplats för yngre barn i Dals Rostocks tätort som är tillgänglig för
allmänheten dagtid. Allmänheten har idag endast tillträde till lekplatser vid Karolinerskolan
vardagar efter klockan 18.30 samt helger.

Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti Z0t7, 9 296, att ge samhällsbyggnadschefen i

uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar.

Idag finns bara kommunala lekplatser på skolorna i Dals Rostock. Dessa är endast tillgängliga
för allmänheten på kvällar och helger. För att förbättra boendemiljön på orten för de som är
föräldralediga eller är hemma på vardagar med barn så är tanken att anlägga en lekplats i

närheten av fotbollsplanen. Här finns idag ett område detaljplanerat för lekplats.

Närheten till fotbollsplanen gör att lekplatsen kompletterar på ett bra sätt där väntande
föräldrar och syskon kan få en trevlig aktivitet.

Arbetsutskottet beslutade den 7 april2020, S 132, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
stafta investeringsprojekt Lekplats Dals Rostock. Projektet är nu genomfort och slutredovisades
den 16 mars 2021.

Beslutsunderlag
. Medborgaförslag.
. Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, 5 296

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Paula Jacobsson, Dals Rostock

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-0s-04 Ks20171327

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park
0530-183 94
patrik.storm@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltnr n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se130



MELLERUDS KOMMUN

Kom munstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRAD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2017-08-15

sida

35

5 296 Dnr KS 2Ot7/327.332

Medborgarförslag om lekplats i Dals Rostocks tätort
tillgängligt för allmänheten dagtid, utredningsuppdrag

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda
medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 oktober 2077.

Sammanfattning av äre-ndet

Paula Jacobsson, Dals Rostock, föreslår i ett medborgarförslag den 3 juni 2Ot7
att kommunen iordningställer en lekplats för yngre barn i Dals Rostocks tätort som
är tillgänglig för allmänheten dagtid. Allmänheten har idag endast tillträde till
lekplatser vid Karolinerskolan vardagar efter klockan 18.30 samt helger.

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 oktober 2077.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g n adschefe n

qi" @
Utdragsbestyrkandendes sign

131



Ä4FLI", Etril '
Komrnui

jlJ
;.,.r,-':.i

MEDBORGARFORSLAG

Paula Jacobsson
Blaklintsvägen l0
464 50 Dals Rostock
paulaj acobssondr@ gmail. com

201/ -ili:- 0 ,

2017-06-03

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

Medborgarftirslag- lekplats i Dals Rostock tätort tillgängligt fiir allmänheten dagtid

Jag ftireslår att det iordningställs en lekplats ftir yngre barn i Dals Rostock tätort som iir
tillgänglig allmänheten dagtid.
Bakgrund: De lekplatser som är iordningsställda är lekplatser vid Karolinerskolan samt vid
dagis på Ikoppefiäll. Allmzinheten har tillträde till dessa vardagar efter kl. l8:30 samt helger
Se bilaga 1.

Lämpliga områden: Det finns redan områden avsatta i detaljplanerna. Ett i närheten av
fotbollsplanen och ett ovanftir Blaklintsvägen. Se bilaga2.

På lekplatsen skall det finnas olika lekredskap passande yngre barn.
T.ex. lekstuga, gungor även småbarnsgungor, klätterställning med rutschkana, sandlåda,
gungdjur. Sittmöjligheter i form av bänkar.

Jag tycker det här ftirslaget sttimmer välöverens med Melleruds kommuns vision
"Mellerud - en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen, där
barnfamiljer och ungdomar prioriteras."

Med vrinliga hälsningar

leryr, n
Paula Jacobsson
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Bilaga 1

httPs://wlvw.mellerud.se/skola-och-barnomsorg/forskola/kroppefialls-forskola/avdelning-
blasippan/

I

I Skriv in en söktext

ou år hår: Startsida / skola och barnomsorg / Förskolå / KroppefJålls förskola I Avdetniög Blåsippan

Avdelhhg Blåbåret

Avd6lning Nåckrrs€n

Avdelnlng Regnbågen

Avdelning Ugglan

Avd.lning BIåsippån

Bårnomsorg

rscllerudrily$ g! -bo-mdjo.adr.ni"ökl

sök

Avdclning - Blåsippan:
Mobil: 070-770 38 54
E.
posti kropp€Ealls.forskola(trr

Öppettidar för allmånhet€n
på alåsippans l€kplåts
Vardågar efter 18.30 samt
hålger.

ousncoft o0t sYffi, a(). Errtö
o0l IRAFIT

skolA otil
aÄ&'loMs.)*G

NÄ*iflr$ltv ost
ÄRSt rf

K.cpp€fjiills förskolä Kontakta oss
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Bilaga 2
lpla n karta ha I la n 1_244. pdf
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rn*

3_plankartada lsrostocksydvastradelen.pdf
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

ÄRenor rs

Klacken 24, f astighetsförvä rv

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-L0-27

Dnr KS 20211578

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge samhällbyggnadschefen i uppdrag att köpa fastigheten Klacken 24 (4 096 m2 inklusive
förrådsbygg nad 492 m2).

2. finansiering - totalt cirka 3,6 mkr - sker med avsatta medel för Mark och fastighetsköpi
investeringsbudget 2022 samt omfördelning av medel frän Ny Panna Klacken.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun önskar köpa Fastigheten Klacken 24 för att få plats med utbyggnaden av
Klackens panncentral samt få tillgång till förrådsbyggnad som samhällsbyggnadsforvaltningen är
i behov av.

Finansiering av kapitalkostnad och ränta täcks av minskade externa hyreskostnader samt nya
interna hyresintäkter.

Fastighetsköp finansieras med avsatta medel för Mark och fastighetsköp i investeringsbudgeten
2022 samt omfördelning av medel från Ny Panna Klacken, projnr 8485.

Beslutsunderlag

r Investeringskalkyl samt omfordelning
. Kata
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

ARBETSMATERIAL

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2027,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-10-20 KS 20ZL|57B

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Klacken 24, lastighetsförvä rv

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag att köpa
fastigheten Klacken 24 (4096 kvadratmeter inkl förrådsbyggnad 492m2).

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun önskar kopa Fastigheten Klacken 24 för att få plats med
utbyggnaden av Klackens panncentral samt få tillgång till förrådsbyggnad som
samhällsbyggnadsförvaltningen är i behov av.

Finansiering av kapitalkostnad och ränta täcks av minskade externa
hyreskostnader samt nya interna hyresintäkter.

Fastighetsköp finansieras med avsatta medel för Mark och fastighetsköpi
investeringsbudgeten 2022 samt omfördelning av medel från Nya Panna Klacken,
projnr 8485.

Beslutsunderlag
r Projektbeskrivning
. Kostnadskalkyl
o Karta

Beskrivning av ärendet
Melleruds Kommun upphandlar ny flispanna till Klackens panncentral detta för att
sänka eller bibehålla värmeproduktionskostnad och bibehålla rjärrvärmetaxan samt
genom bättre bränsleflexibilitet och sänkt bränslekostnad. Vi förbättrar
reservlastkapaciteten och framtidssäkrar miljöprestanda och arbetsmiljö enl MCP-
direktivets krav som gäller fullt ut från 2030.

Den nya flispannan på3,2 MW placeras i

ett nytt pannhus med nytt bränslelager och utökade förvaringsytor. Plats för dessa
byggnader och ytor finns inte på panncentralens bef tomtmark så vi behöver
därför köpa tomtmark från grannfastigheten.

Vid köp av hela grannfastigheten ingår även en förrådsbyggnad som kommer
användas till bränslelager, förrådsutrymme till VA, utrymme till AME för cirkulära
möbler samt både varma och kalla förråd till Gata-park och fastighet.

Idag hyr fastighetsenheten forråd externt.

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488136
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g na dsc hefe n

Enhetschef Fjärrvärme
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbyggnadsförvaltningen

Datum Diarienummer
202L-t0-20 KS 2021/578

Peter Mossberg

En hetschef Fastig hetzFjä rrvä rme
0530-181 89
Peter. mossberg@ mel lerud. se

Sida
2 (2)
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Köp av fastighet
Klacken 24

Bef fastighet med
Panncentral

KV KLACKEN
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförvaltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-10-27

Änrnoe rs Dnr KS 20211496

Svar på externremissen - Upphörande av underhåll av spår och
växlar vid trafikplats Mellerud, bandel 637

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att svara på Trafikverkets externremiss enligt bifogat remissyttrande

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket avser fatLa beslut om att underhållet av spår och växlar, i anslutning till den

tidigare omformarstationen vid Mellerud driftplats, ska upphöra. Detta eftersom Trafikverket har
för avsikt att besluta om aweckling av omformarstationen och att spåren med tillhörande växlar
därmed saknar strategisk betydelse för Trafikverkets fortsatta verksamhet.

Handläggande tjänsteman bedömer att Melleruds kommun inte har något att erinra mot att
Trafikverket avser upphöra med underhåll av spår och växlar. Det planerade beslutet ligger
snarare i linje med att Melleruds kommun initialt skulle vara intresserade av att köpa marken
efter spårnedläggning. Kring ett eventuellt köp finns vissa frågor om huruvida spåren först ska

rivas och marken därefter säljas till kommunen, alternativt om marken kan säljas inklusive
spåren till kommunen. Det kan därtill finnas föroreningar i banvallen som kan behöva tas om

hand, eller regleras i samband med försäljning.

Beslutsunderlag

o Externremiss - Upphörande av underhåll av spår och växlar vid trafikplats Mellerud, bandel

637, Melleruds kommun, Västra Götalands län
. Förslag till yttrande.
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2027,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförvaltn i ngen

Besöksadress
Storgatan 11

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2021-10-18 KS€€+91303

"6zi/ 
uqL

Sida
1 (3)

Kommunstyrelsen

Externremiss - Upphörande av underhåll av spår och
växlar vid trafikplats Mellerud, bandel 637

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Trafikverkets externremiss
enligt bifogat remissyttra nde.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket avser fatta beslut om att underhållet av spår och växlar, i

anslutning till den tidigare omformarstationen vid Mellerud driftplats, ska
upphöra, Detta eftersom Trafikverket har för avsikt att besluta om
avveckling av omformarstationen och att spåren med tillhörande växlar
därmed saknar strategisk betydelse för Trafikverkets fortsatta
verksamhet.

Handläggande tjänsteman bedömer att Melleruds kommun inte har
något att erinra mot att Trafikverket avser upphöra med undertrått av
spår och växlar, Det planerade beslutet ligger snarare i linje med att
Melleruds kommun initialt skulle vara intresserade av att köpa marken
efter spårnedläggning, Kring ett eventuellt köp finns vissa frågor om
huruvida spåren först ska rivas och marken därefter säljas till
kommunen, alternativt om marken kan säljas inklusive spåren till
kommunen. Det kan därtill finnas föroreningar i banvallen som kan
behöva tas om hand, eller regleras i samband med försäljning.

Beslutsunderlag
. Externremiss - Upphörande av underhåll av spår och växlar vid

trafikplats Mellerud, bandel 637, Melleruds kommun, Västra
Götalands län

. Förslag till yttrande.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Trafikverket avser fatta beslut om att underhållet av spår och växlar, i

anslutning till den tidigare omformarstationen vid Mellerud driftplats, ska
upphöra, Detta eftersom Trafikverket har för avsikt att besluta om
avveckling av omformarstationen och att spåren med tillhörande växlar
därmed saknar strategisk betydelse för Trafikverkets fortsatta
verksamhet.

Postadress
Melleruds kommun
464 BO MELLERUD

Organisationsnr
212000-1488

Telefon
0530-180 00

Fax
0530-181 01

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro140



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2021-10-18 KS.e€rg/303

2ozr f 'l1L

Trafikverket får enligt 6 kap. 4 $ järnvägsförordningen, (SFS 2004:526),
besluta att underhållet av delar av järnvägsnätet som förvaltas av
staten ska upphöra när trafiken är av obetydlig omfattning. En
förutsättning är att trafiken bedöms vara så begränsad att det inte är
samhällsekonomiskt motiverat att behålla järnvägen. För detta ärende
bedöms beslut kunna fattas med stöd av kapitel 5 i rutinbeskrivning
"Avveckling av järnväg, TDOK 2OL4:0116, Upphörande av underhåll på
del av Trafikverkets järnvägsnät, Innan Trafikverket kan fatta beslut om
upphörande av undertrått ska ärendet sändas på extern remiss.

Ärendet

Mellerud driftplats är belägen på bandel ffi7 pä Norge-Vänerbanan i

Mellerud kommun. Inom driftplatsen finns idag en omformarstation som
ägs och förvaltas av Trafikverket, Sedan ett antal år tillbaka har
omformarstations funktion ersatts, i Skälebol utanför Erikstad, och
därmed fyller järnvägsanläggningsdelen vid Mellerud inte längre någon
funktion för järnvägsnätet.

Trafikverket avser även fatta beslut om avveckling av tidigare
omformarstation, vilket hanteras inom ett annat ärende.

I samband med att omformarstationen avvecklas fyller inte dess
anslutande spår och växlar någon funktion för Trafikverkets verksamhet,
vilket är det som hanteras inom detta ärende. Trafikverkets förslag är
således att besluta om upphörande av underhåll på dessa anläggningar.

Åtgärder efter Trafikverkets beslut

Efter att beslut om upphörande av underhåll tagit foreslås att växel 22a
på huvudspåret klovas för att omöjliggöra trafik in på spår omf.

Vidare får Trafikverket enligt 6 kap. 6 $ i Järnvägsförordningen
(2OOa:526), besluta att en del av det järnvägsnät som ägs och förvaltas
av staten och som inte underhålls ska läggas ner. Beslut om
nedläggning får dock fattas först tre år efter beslutet om att
Trafikverkets underhåll ska upphöra,

Kommu nala överväganden

Handläggande tjänsteman bedömer att Melleruds kommun inte har
något att erinra mot att Trafikverket avser upphöra med underhått av
spår och växlar, Det planerade beslutet ligger snarare i linje med att
Melleruds kommun initialt skulle vara intresserade av att köpa marken
efter spårnedläggning i syfte att få en genare gång- och cykelväg mellan
Mellerud och Dals Rostock. Kring ett eventuellt köp finns vissa frågor om
huruvida spåren först ska rivas och marken därefter säljas till
kommunen, alternativt om marken kan säljas inklusive spåren till
kommunen. Det kan därtill finnas föroreningar i banvallen som kan
behöva tas om hand, eller regleras i samband med försäljning.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Freddie Carlson
Bygglovshandläggare
0530-181 69
fredd ie. ca rlson @ mel lerud.se

Sida
2 (3)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförvaltn i n gen

Beslutet skickas till
trafi kve rket@trafi kverket. se

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2021-10-18 KS 2€r€FO3

o-azt /uqt',l

Sida
3 (3)
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MELLERUDS
KOMMUN

Morgan E Andersson
Komm u nstyrelsens ordföra nde

YTTRANDE

Kom m unstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2O2t-tO-20 rSZOZtlz+|.ctL

Sida
1 (1)

Trafikverket

Externremiss - Upphörande av underhåll av spår och
växlar vid trafikplats Mellerud, bandel 637
Melleruds kommun tillstyrker förslaget med följande kommentarer:

Det planerade beslutet ligger i linje med att Melleruds kommun initialt skulle vara
intresserade av att köpa marken efter spårnedläggning i syfte att få en genare
gång- och cykelväg mellan Mellerud och Dals Rostock. Kring ett eventuellt köp

finns vissa frågor om huruvida spåren först ska rivas och marken därefter säljas till
kommunen, alternativt om marken kan säljas inklusive spåren till kommunen. Det
kan därtill finnas föroreningar i banvallen som kan behöva tas om hand, eller
regleras i samband med försäljning.

Det är således av stor vikt att Melleruds kommun får vara delaktig i den fortsatta
processen.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltn i ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488143
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Från : sa ra. blomkvist@trafikverket.se <sa ra. blom kvist@trafi kverket.se>
Skickat: den 8 september 20211.5:47
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Kopia: d ia riet.borla nge @trafikverket.se
Ämne: VB:TRV 2O2t-75056 Externremiss - Upphörande av underhållav spår och växlar inom Mellerud
driftplats

Från: Blomkvist Sara, PLväu

Skickat: den 8 september 2021- 1-5:43

Till: Länsstyrelsen Västra Götalands län <vastragotaland@lansstvrelsen.se>; 'kommn@mellerud.se'
<kommn@mellerud.se>;'regionutveckling@vgreg ion.se' <reeionutveckli ng@vgreqion.se>
'kansli@fyrbodal.se'<kansli@fvrbodal.se>;'vasttrafik@vasttrafik.se'<vasttrafik@vasttrafik.se>;
'info@greencargo.com'<info@Rreencargo.com>;'EXP-HKV'<exp-hkv@mil.se>;'registrator@msb.se'
<registrator@msb.se>;'registrator@svk.se'<reRistrator@svk.se>;'info@museibanorna.se'
<info@museibanorna.se>;'info@tagforetagen.se'<info@tagforetagen.se>;
'info@jarnvagsentreprenorerna.se'<info@iarnvagsentreprenorerna.se>;'info@bjb-mellerud.se'
<info@bib-mellerud.se>;'info@boabhjuldelar.se'<info@boabhiuldelar.se>;'info@infranord.se'
<info @ infra nord.se>
Kopia: Dia riecenter <d ia riet.borla nse@trafikverket.se>
Ämne: TRV 2021,-75056 Externremiss - Upphörande av underhåll av spår och växlar inom Mellerud
d riftplats

Hej!

Vi önskar med denna externremiss få in Era synpunkter gällande Upphörande av underhåll av spår och
växlar inom Mellerud driftplats. Avveckling av järnväg ska hanteras enligt reglerna som anges i

jä rnvägsfö ro rd n inge n (2004:5261 .

Kontakter och hänvisning

Samrådstiden pågår till och med den 202t-tl-L? då skriftliga synpunkter (även om Niej har några) på

ovanstående förslag, nedläggning på rubricerad anläggning, ska inkomma till
traf i kve rket@traf i kve rket. se

Era yttranden märks med "Upphörande av underhåll av spår och växlar inom Mellerud driftplats" samt
Trafi kve rkets diarien u mmer TRV zlZtl 7 5056

Vid frågor vänligen kontakta mikael.fredriksson@trafikverket.se för tekniska frågor och för
avvecklingsp rocessen sa ra. blom kvist@trafi kverket.se

Med vänlig hälsning

Jörgen Ryding
E nh etschef utred n i n g, Pla ne ri n g

Trafi kve rket Re g i on Vöst

Sara Blomkvist
M.Sc.
Proje ktledo re, Utre d n i n g P I a ne ri n g

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:286945&ftame:1 2021-09-09144
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sa ra. blom kvist(otrafikverket.se
Direkt: OLO-123 Lt27

]E
Trafikverket
4LI04 Göteborg
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4
Telefon: O771-92L92L
www.trafikverket.se

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:l&FILEREF:286945&frame:1 2021-09-09145



Ärendenummer

TP.Y zoztl75o56
Motpadens ärendenummer

Dokumentdatum

2O21-Og-O8

1(e)

Enligt sändlista Diariet
Enligt sändlista

Externremiss Upphörande av underhåll av
spår och växlar vid trafikplats Mellerud, bandel
637, i Mellerud kommun, Västra Götalands län

Inledning
Trafikverket avser fatta beslut om att underhållet av spår och vdxlar i anslutning till
tidigare omformarstation vid Mellerud driftplats ska upphöra. Detta då Trafikverket har
för avsikt att besluta om awecHing av anläggningen och att spåren därmed saknar

strategisk betydelse för Trafikvelkets fortsatta verksamhet.

Bakgrund

Trafikverket fär enligt 6 kap. 4 $ järnvägsförordningen, (SFS zoo4:526), besluta att
underhållet av delar avjärnvägsnätet som förvaltas av staten ska upphöra när trafiken är

av obetydlig omfattning. En förutsättning är att trafiken bedöms vara så begränsad att det
inte är samhällsekonomiskt motiverat att behålla järnvägen,

För detta ärende bedöms beslut kunna fattas med stöd av kapitel 5 i rutinbeskrirming
"Aweckling av järnväg, TDOK zor4: ott6, Upphörande au underhåIl pä del au

Trafikverkets järnuägsniit . Innan beslut om upphörande av underhåll kan fattas ska

ärendet sändas på remiss såvdl internt som externt. Externt ska verket höra
Försvarsmakten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter, berörda länssgnelser,
regioner, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag samt
andra som är berörda.

fnternremiss

En intern remissomgång har föregått det externa samrådet. Internremissen giordes för att
ta fram olika fakta som kan belysa ärendet. Det handlar t.ex. om uppgifter gällande spåren,

avgränsningar av anläggningen samt om eventuella långsiktigt behov av spåren finns för
uppställning eller annat ändan'rål. Relevanta uppgifter från internremissen har gett stöd

till den fortsatta beredningen av ärendet.

lirendet

Mellerud driftplats är belägen på bandel 6SZ pä Norge-Vdnerbanan i Mellerud kommun.
Inom driftplatsen finns idag en tidigare omformarstation som ägs och förvaltas av
Trafikverket. Sedan ett antal år tillbaka har omformarstations funktion ersatts och därmetl

${ler- järnvägsanläggningsdelen vid Mellerud inte längre någon funktion fcir järnvägsnätet.

$ rnnnKVERKEr
Sidor
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Trafikverket

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 477"1 -921 921
trafi kverket@traf ikverket.se
www.trafikverket.se

Sara Blomkvist
Planering, Utredning
sara.blomkvist@trafi kverket.se
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Ärendenummer
"tRY zozrl75o56
Motpartens ärendenummer

Dokumentdatum

2o21-og-o8
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Trafikverket avser att fatta beslut orn aweckling av tidigare omfbrmarstation, vilket hantelas
inom ett annat ärende.

I .-)l
/t

E

o \\
..::

\.
I

Figur 1-. översiktlig kortbild som visar spårets placering mellon huvudspår, bdl 6i7 och omformarstationen inom
Mellerud driftplots.

I samband med att omformarstationen awecklas f,dler inte dess anslutande spår och vdxlar
någon funktion tör Trafikverkets verksamhet, vilket är det som hanteras inom detta ärende.

Omformarstationen ansluts idag via tre spår:

. Spår omf {24o8 meter)

. Spår' otnf t (67 meter)

. Spär omf z (38 meter)

Figur 2. Blått ströck: spår omJ, rött ströck: spår omf1, gult stri)ck: spår omf 2

Därtill finns i anslutning till spåren växlarna 88 och 99, samt ett antal stoppbockar. Den
fullständiga spårlayouten återfinns i Bilaga z.

Hwudspår
hdl 637

Tidigare
omformarstation

trc,ttio.

[årud

Spår till tidigare
omformarstation

Trafikverket

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon; 0771 -921 521
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Sara Blomkvist
Planering, Utredning
sara.blomkvist@trafikverket.se
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Motpartens ärendenummer

Dokumentdatum

2021-O9-o8
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Det längsta spåret, spår ontJ-, sträcker sig från växel zza på huvLrdspåret (krn SS6+qzg pä

bandel 6gZ) och fram till stoppbock grin r strax väster om omformarstationen (km S5++zr).
Spåret är ett enkelspår som enbart har nlttjats av trafik till och från omformarstationeu.
Sänaste gången trafik framfördes på spåret var i början av år zozo när lcvawarande
ornformare transporterades bort från anläggningen.

Spår omf är sedan länge avskuret av väg E+S i höjcl tned cirkulationsplatsen
E+S/Dalslandsgatan, se figur 8 i Bilaga z. Från spår omf ansluter spår omf r och spår omf z
direkt in till själva omfolmarstationen.

Eftersom det inte finns något behov av att behålla omformarstationen finns för Trafikverket
heller inget värde i att fortsätta underhålla spåren och växlarna i anslutning till denna.

Förslag till beslut

Beslut om upphörande av underhåll bedöms kunna fattas med stöd av 6 kap. + $ i
Järnvägsförordningen (zoo4:526), och kapitel 5 i TDOK 2ol4iorl6. avseende

upphörande au underhäIl på del au Trafikverketsjärnuägsniit.

Förslag till åtgärd är att Trafikverket vid Mellerud driftplats upphör med underhållet på

följande delar av anläggningen:

. Spår omf (24o8 meter) (grin t ) uäxel zza)

. Spår omf r (67 meter)

. Spår omf z (38 meter)

. Vdxel 99

. Växel 88

. Tillhörande stoppbockar, kontakledningsstolparoch öwigutrustning

Åtgärder efter beslut
Efter att beslut om upphörande av underhåll tagit frireslås att växel zzapä huvudspåret
klovas för att omöjliggöra trafik in på spår omf.

Vidare får Trafikverket enligt 6 kap. 6 g i Järnvägsförordningen (zoo4:526), besluta att en

del av det järnvägsnät som ägs och förvaltas av staten och som inte underhålls ska läggas

ner. Beslut orn nedläggning får dock fattas först tre år efter beslutet om att Trafikverkets
underfiåll ska upphöra.

Kontakter och hänvisning
Samrådstiden pågår till och med den z,ozl-tt-tz då skliftliga synpunkter (även om Ni ej

har någon) på ovanstående förslag, slopning på rubricerad anläggning, ska inkomma till
trafi kverket @trafikverket. se

Era yttranden märks med "Upphörande av underhåIl av spår och våixlar vid
Mellerud driffirlats" samt Trafikverkets diarienummer TRV zoztI75o56

Vid tekniska frågor rörande anläggningen, kontakta vänligen Mikael Fredriksson

mikael.fredriksson@trafikverket.se och för awecklingsprocessen Sara Blomkvist

sara.blomkvist (Dtrafikverket.se

Trafikverket

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 -921 921
trafi kverket@traf ikverket.se
www.trafikverket.se

Sara Blomkvist
Planering, Utredning
sara.blomkvist@trafikverket.se
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TRVzozr/75o56
Motparlens ärendenummer

Med vänlig hälsning

Jörgen Rytling
Enhetschef utredning, Planering
Trafikver*et Region Väst

Bilaga r Sändlista
Bila[az Kartor&Bilder

raln
Ui TRAFIKVERKET

Dokurnentdatum
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Trafikverket

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon; 0771 -921 921
trafi kverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Sara Blomkvist
Planering, Utredning
sara.blomkvist@trafi kverket.se
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Ärendenummer

TP.Y zoztl75o56
Motpadens ärendenummer

Bilaga 1- Sändlista

kinsstyrelsen i Västra Götalands län

fulellemds kornrnun

Västra Götalandsregionen

Fyrbodals kommunalför'bund

Västtrafik

Green Calgo

Försvarsmakten

IVIl'ndigheten för samhäIlsslgdd och beredskap

AfFårsverket Svenska Kraltnät AB

Museibanonas Riksorganisation

Tågför'etagen (AImega)

Föreningen Sveriges Jär'nvägsentleprenörer

Vattenfall

Bertil Johansson Bygg

Boab Hjuldelar AB

Kopia fiir kännedom

Inftanord AB

Dokumentdatum

2O21-Og-O8
Sidor

vastragotaland @lansstvrelsen.se

kommun(drnellerud.se

regionutvecklin g1@tg{egian re

kansli@&rbodal.se

vasttrafi k @vasttratik.se

intb(O greencargo. cour

exp-hkvGDmil.se

registlator@msb.se

registrator@svk.se

info@lmuseibanorna.se

info@tagforetagen.se

intb@jtrmvagsentrepren orema. se

Vattenfall,AB, r69 9z Stockholm

info@bjb-n'rellerud.se

info@boabhjuldelar.se

info@iinfranord.se

<elngi TRAFIKVERKET

5(e)

Trafikverket

Dokumentel år elektroniskt undertecknat

Te),ttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 -921 921
trafi kverket@trafi kverket. se
www.trafikverket.se

Sara Blomkvist
Planering, Utredning
sara.blomkvist@trafikverket.se
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Bilaga 2 - Kartor & Bilder

Dokumentdatum
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Figur 3. Kartbild som visar omformarstationens geografiska placering (röd ruto)
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Figur 5. Spår omf, omL och om2 i onslutning till
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Figur 6. Spår omf löngst bort mot stoppbock grinl vid tomtgröns.
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Figur 9. Spår omf avskuret ov vög E45 i höjd med cirkulationsplots

E45/Da lsla ndsgata n, riktni n g öste rut
Figur L0. Spår omf ovskuret av vög E45 i höjd med

cirkulotionsplots E45/Dalslandsgatdn, riktning vösterut
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-ro-27

Änenoe rz Dnr KS 20211497

Svar på externremissen - Aweckling av tidigare
järnvägsanläggningsdel vid Mellerud driftplats' bandel 637

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot awecklingen'

Sammanfaftning av ärendet

Trafikverket avser fatta beslut om att den gamla omformarstationen vid Mellerud driftplats ska

awecklas. Sedan ett antal år tillbaka har anläggningens funktion ersatts och under 3r 2020

beslutade Trafikverket formellt att anläggningen skulle frånkopplas som

kraftförsörjningsanläggning. Omformarstationen i Mellerud har därmed inte längre någon

koppling till järnvägens nuvarande funktion.

Trafikverket har ärendet ute på externremiss för att erhålla synpunkter på angivet förslag.

Samrådstiden pågår till och med den 12 november 202I'

Handläggande tjänsteman bedömer att Melleruds kommun inte har något intresse av

omformarstationen som byggnad eller erinran om att Trafikverkets verksamhet på platsen

upphör, vaför förslag till beslut är att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot
awecklingen.

Beslutsunderlag

r Externremiss - Aweckling av tidigare järnvägsanläggningsdel vid Mellerud driftplats,
bandel 637, Melleruds kommun, Västra Götalands län'

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 novemher 2027,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2O2|-IO-20 KS M.9/3ffi

Lozt /U4:l

Kommunstyrelsen

Externremiss - Aweckling av tidigare
järnvägsanläggningsdel vid Mellerud driftplats, bandel
637

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot
avvecklingen,

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket avser fatta beslut om att den gamla omformarstationen vid
Mellerud driftplats ska avvecklas, Sedan ett antal år tillbaka har
anläggningens funktion ersatts och under är 2O2O beslutade Trafikverket
formellt att anläggningen skulle frånkopplas som
kraftförsörj n i ngsa n läg g n i ng. Omfo rma rstationen i Mel lerud har dä rmed
inte längre någon koppling till järnvägens nuvarande funktion.

Trafikverket har ärendet ute på externremiss för att erhålla synpunkter
på angivet förslag. Samrådstiden pågår till och med den 12 november
2027.

Handläggande tjänsteman bedömer att Melleruds kommun inte har
något intresse av omformarstationen som byggnad eller erinran om att
Trafikverkets verksamhet på platsen upphör, varför förslag till beslut är
att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot avvecklingen.

Beslutsunderlag
. Externremiss - Avveckling av tidigare järnvägsanläggningsdel vid

Mellerud driftplats, bandel 637, Melleruds kommun, Västra Götalands
län

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Trafikverket avser fatta beslut om att den gamla omformarstationen vid
Mellerud driftplats ska avvecklas. Sedan ett antal år tillbaka har
anläggningens funktion ersatts och under är 202O beslutade Trafikverket
formellt att anläggningen skulle frånkopplas som
kraftförsörjningsanläggning. Omformarstationen i Mellerud har därmed
inte längre någon koppling till järnvägens nuvarande funktion,

Trafikverket bedömer att detta ärende ska kunna avvecklas med stöd av
kapitel 10 i TDOK 2014:0116, Avveckling av tidigare

Sida
r (2)

Postadress
Melleruds kommun
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
212000-1488

Telefon
0530-180 00

Fax
0530-181 01

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro156
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrel seförva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
202r-L0-20 KS2€{9/303

.Z<>zr / ual

j ä rnvä g sa n I ä g g n i n g sd e I a r uta n kop p I i ng ti I I j ä rnvä g en s n uva ra n de
funktion.Innan Trafikverket kan fatta beslut om avveckling ska ärendet
sändas på extern remiss.

Ärendet

Mellerud driftplats är belägen på bandel $7 p3 Norge-Vänerbanan i

Mellerud kommun. Inom driftplatsen finns idag en omformarstation som
ägs och förvaltas av Trafikverket.

Anläggningen uppfördes år 1961 och är spåransluten för att kunna
tra nsportera spå rgående omforma rag g regat, Trafi kverket ha r seda n ett
antal år tillbaka ersatt anläggningsdelens funktion i Skälebol, Erikstad.
Den sista trafikeringen till och från anläggningen genomfördes i början
av år 2020 av Trafikverkets omformartransport när kvarvarande
omforma re tra nsporterades bort.

Eftersom omforma rstationen fri kopplats som kraftförsörj n i ngsa n läg g n i ng
bör byggnaden betraktas som en fristående järnvägsanläggningsdel
utan koppling till järnvägens nuvarande funktion. Trafikverket ser inte
några långsiktiga behov av att behåtta anläggningen, vilken därmed
föreslås avvecklas. Det är även bra att anläggningen avvecklas med
beaktande av risk för skadegörelse, inbrott och olyckor med
personskada.

Utöver aktuell anläggningsdel finns även en flera kilometer lång ledning
som också omfattas av förslaget om avveckling. Ledningen består av
markförlagda kraftkablar som ligger i en tidigare järnvägslinje och
banvall som idag gjorts om till cykelbana.

Åtoärder efter Trafikverkets beslut

När beslut om avveckling har tagits kan Trafikverket besluta om rivning
eller överlåtelse av den aktuella järnvägsanläggningsdelen.

Kommu nala överväganden

Handläggande tjänsteman bedömer att Melleruds kommun inte har
något intresse av omformarstationen som byggnad eller erinran om att
Trafikverkets verksamhet på platsen upphör, varför förslag till beslut är
att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot avvecklingen.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Freddie Carlson
Bygglovshandläggare
0530-181 69
fredd ie. ca rlson @ mel lerud. se

Beslutet skickas till
trafi kverket@trafi kverket. se

Sida
2 (2)

157



Page I of2

Från: sa ra. blom kvist@trafikverket.se <sa ra.blomkvist@trafikverket.se>
Skickat: den 8 september 202L 15:50

Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>; vastragotaland@lansstyrelsen.se;
regionutveckling@vgregion.se; kansli@fyrbodal.se; info@tagforetagen.se;
info@jarnvagsentreprenorerna.se; registrator@msb.se; exp-hkv@mil.se; info@greencargo.com;

vasttrafi k@vasttrafi k. se; i nfo @ i nfra no rd.se; i nfo @ m usei ba no rn a.se

Kopia: johan.frizell@trafikverket.se; diariet.borlange@trafikverket.se
Ämne: TRV 2021,-75058 Externremiss - Avveckling av tidigare järnvägsanläggningsdel vid Mellerud

driftplats, bandel 637

Hej!

Vi önskar med denna externremiss få in Era synpunkter gällande Avveckling av tidigare
järnvägsanläggningsdel vid Mellerud driftplats, bandel 537. Avveckling av järnväg ska hanteras enligt

reglerna som anges i järnvägsförordningen (2004:526).

Kontakter och hänvisning

Samrådstiden pågår till och med den 2O21-1-L-LZ då skriftliga synpunkter (även om Ni ej har några) på

ovanstående förslag, nedläggning på rubricerad anläggning, ska inkomma till
trafikverket@trafikverket.se
Era yttranden märks med " Avveckling av tidigare järnvägsanläggningsdel vid Mellerud driftplats,
bandel 637 " samt Trafikverkets diarienummer TRV 2O2L175O58

Vid frågor vänligen kontakta iohan.frizell(Otrafikverket.se för tekniska frågor och för avvecklingsprocessen

sa ra. b lo m kvist @trafi kve rket.se

Med vänlig hälsning

Jörgen Ryding
E n hetschef utred n i n g, Pl o ne ri ng

Trafi kve rket Re g i o n Vti st

Sora Blomkvist
M.Sc.
P roje ktledo re, Utred n i ng Pl a ne ri n g

sa ra.blom kvist@trafikverket.se
Direkt: 010-123 L1-27

tE
Trafikverket
41"L 04 Göteborg
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4

Telefon: 0771--92L 92L
www.trafikverket.se

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:l &FILEREF:286955&frame: I 202I-09-09158
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Sdra Blomkvist
M.Sc.
P rojektledare, Utre d ni ng Planeri ng

sa ra.blomkvist@trafikverket.se
Direkt: 0IO-L23 tt 27

tEi
Trafikverket
41.L04 Göteborg
Besöksad ress: Vi kingsga tan 2-4
Telefon: O77L-921.92L
www.trafikverket.se
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Motpartens ärendenummer

Dokumentdatum
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Enligt sändlista Diariet
Enligt sändlista

Externremiss - Aweckling av tidigare
järnvägsanläggningsdel vid Mellerud
driftplats, bandel 637, Melleruds kommun,
Västra Götalands län

Inledning
Trafikverket avser fatta beslut om att den gamla omformarstationen vid Mellerud
driftplats ska awecklas. Sedan ett antal år tillbaka har anläggningens funktion ersatts och

under år zozo beslutade Trafikverket formellt att anläggningen skulle frånkopplas som
kraftförsörjningsanläggning. Omformarstation i Mellerud har därmed inte längre någon
koppling till järnvägens nuvarande funlition.

Bakgrund

Avueckling au tidigare jih'nuögsanliiggningsdelar utan koppling tiII jäntuägens
nuuarande funktion är ett internt framtaget awecklingstör-farande, som enligt TDOK
zot4:ott6 "Ar.veckling av järnväg" kan användas i de fall då bestärnmelserna i
järnvägsfcirordningen (zoo4:5z6) inte av Trafikverket bedöms vara nöclvdndiga att
tillämpa.

Anläggningar/anläggningsdelar har i många fall tidigare ingått ijärnvägsanläggningar
som tillhör staten men används inte i dag, och är därmed funktionsmässigt helt f istående.
Detta kan exernpelvis omfatta gamla bergrurn, vändskivor och fristående anläggningar av
kvarliggande spår. Initiativ till att aweckla sådan anläggningsdel kan tas internt på
Trafikverket rnen dven av andra såsom en komrnun eller fastighetsägare.

Detta ärende bedöms kunna awecklas med stöd av kapitel ro i TDOK zot4:ott6,
Auueckling au tidigare järnvägsanläggningsdelar utan koppling till jdrnuiigens
nuuarandefunktion.Innan beslut om aweckling kan fattas ska ärendet sändas på remiss
såväl internt som externt.

Internremiss

En intern remissomgång har föregått det externa samrådet i syfte att ta fram olika fakta
som kan belysa ärendet, t.ex. om det fortfarande finns behov av anläggningen. Relevanta
uppgifter från internremissen har gett stöd till den fortsatta beredningen av ärendet.

Trafikverket

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 -921 921
traf ikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Sara Blomkvist
Planering, Utredning
sara.blom kvist@trafikverket.se
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lirendet

Mellerud driftplats är belägen på bandel 6ZZ pä Norge-Vänerbanan i Mellerud kommun.
Inom driftplatsen finns idag en omformarstation som ägs och förvaltas av Trafikverket.
Denna järnvägsanläggningsdel ska betraltas som ett objekt av större ornfattning, enligt
10.2.1 i TDOK 2or4iorr6, med tidigare strategisk funktion för ett större geografiskt
område.

Figur r. AktueII anliiggning uid Mellerud driftplats som omfattas aufi)rslaget ont auueckling.

Anläggningen uppfördes år t96r och är spåransluten för att kunna transportera
spårgående omformaraggregat. Trafikverket har sedan ett antal år tillbaka ersatt
anläggningsdelens funktion. Den sista trafikeringen till och från anläggningen
genomfördes i början av år zozo av Trafikverkets omformartransport när kvarvarande
omformare transporterades bort.

Då omformarstationen frikopplats som kraftförsörjningsanläggning bör byggnaden
betraktas som en fristående järnvägsanläggningsdel utan koppling till järnvägens
nuvarande funktion. Trafikverket ser inte några långsiktiga behov av att behålla
anläggningen, vilken därmed föreslås awecldas. Det är även bra att anläggningen
awecHas med beaktande av risk för skadegörelse, inbrott och olyckor med personskada.

Utöver aktuell anläggningsdel finns även en flera kilometer lång ledning som också
omfattas av förslaget om awecHing. Ledningen består av marldörlagda kraftkablar som
Iigger i en tidigare järnvägslinje och banvall som idag giorts om till rykelbana.

Förslag till beslut

Förslag till åtgärd är att Trafikverket awecklar tidigare järnvägsanläggningsdel vid
Mellerud driftplats samt den tillhörande ledningen som ansluter till anläggningen . Beslut
om aweckling bedöms kunna fattas med stöd av kapitel ro i TDOK zot4:ott6. avseende

Auveckling au tidigare jörnuägsanläggningsdelar uten koppling tiII järnvägens
nuuarandefunktion.

Trafikverket

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Texitelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 -921 921
traf i kverket@trafi kverket.se
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Ätgärder effterbeslut

När beslut om aweckling har tagits kan Trafikverket besluta orn rivning eller överlåtelse
av den aktuella järnvägsanläggningsdelen.

Kontakter och hänvisning
Samrådstiden pågår till och med den 2o21-tt-r2 då skriftliga synpunkter {även orn Ni ej

har någon) på ovanstående förslag, slopning på rubricerad anläggning, ska inkomma till
trafi kverket @trafikverket.se

Era yttranden märks med "Aweckling av tidigare jåirnvägsanläggningsdel vid
Mellerud drifglats" samt Trafikverkets diarienummer TRV 202 l/75058

Vid tekniska frågor rörande anläggningen, kontakta vänligen Johan Frizell
j ohan. frizell @ tlafi kverket.se och for aweckl i n gspl'oc essen S ara B lom kvi st
sara.b I ornkvist(Dtrafi kverket. se

Med vänlig hälsning

Jörgen Ryding
Enhetschef utredning, Planering
Trafikver*et Region Vdst

Sändli.sta
Kartor & Bilder

Trafikverket

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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trafikverket@trafikverket.se
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Bilaga 1- Sändlista

Mellemds kommrrn

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Västra Götalandslegionen

F1n'bodals komrnunalför'bunci

Tågfriretagen (Almega)

Föreningen Sveriges Järnr,ägsentreprenörer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Försvarsmakten

Green Cargo

Västtrafik

Vattenfall

Kopia fiiir kännedom

Infranord

Museibanornas Riksorganisation
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Figur 4. Omformarstotianen, vy mot öster

Figur 5. Omformorstationen och anslutande

omformarspår, vy mot viister.

Figur 6. omformarstationen, vy mot öster
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Figur 7. Omformarstotionen frön sidan
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FöREDRAGNINGSLISTA

2027-tO-27

ARENDE 18 Dnr KS 20211357

Kommunernas klimatlöften inför 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta klimatlöften enligt bilaga.

2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under
2022.

Sammanfattning av ärendet

Kimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer,

Kraftsamlingen samlar foretag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmaft region.

Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med B0 procent
från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska

med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat
med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara
möjligt att nå målen.

För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu bjuds
kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och

som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor
i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och

följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i kommunerna, delvis andra åtgärder än de
som finns med här.

Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till
klimat2030@vgregion.se

Vid arbetsutskottets sammanträde genomförs en workshop där politiker och tjänstepersoner
tillsammans går igenom bifogad lista för Klimatlöften 2022 och tar fram förslag på vilka som

kommunen vill anta.

Arbetsutskottet beslutade den 5 oktober 202L,5 316, att

1. överlämna ärendet till kommunchefens ledningsgrupp med följande direktiv:

a. Begränsat antal löften

b. Mål som berör hela kommunen

c. Kostnadsöverväganden

d. Hur målen kommuniceras

e. Vägledning i s.k, SMARTA mål/löften
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f. Avstämning av förslag med respektive nämnds preside

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 2 november 202L.

Beslutsunderlag

. Inbjudan från landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande
Johnny Magnusson

r Listan med Kommunernas klimatlöften inför 2022.
r Beskrivning av satsningen.
o Svarsformulär
o Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, 5 316.
o Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse.
r Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2021,
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Kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften inför 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta klimatlöften enligt bilaga,

2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under
2022

Sammanfattning av ärendet

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.

Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer iVästra
Götaland som vill ta ställning och bidra iomställningen till en klimatsmart region.

Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent

från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska

med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat
med cirka 15 procent, Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara
möjligt att nå målen,

För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu bjuds
kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och

som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor
i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och

följa upp under ett år, Mycket arbete görs redan i kommunerna, delvis andra åtgärder än de

som finns med här.

Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till
kl imat2030@vgreg ion,se

Vid arbetsutskottets sammanträde genomförs en workshop där politiker och tjänstepersoner
tillsammans går igenom bifogad lista för Klimatlöften 2022 och tar fram förslag på vilka som

kommunen vill anta.

Arbetsutskottet beslutade den 5 oktober 2021, g 316, att

1. överlämna ärendet till kommunchefens ledningsgrupp med följande direktiv:

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5s02-2776

Organisationsnummer
212000-1488169
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Socialchef
Kultur och utbildningchef
Ekonomichef
DMEK

Tjänsteskrivelse

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

Datum Diarienummer
202t-r0-2s Ks20211357

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Sida

2 (2)

a. Begränsat antal löften

b. Målsom berör hela kommunen

c. Kostnadsöverväganden

d. Hur målen kommuniceras

e. Vägledning i s,k, SMARTA mål/löften

f. Avstämning av förslag med respektive nämnds preside

2, redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 2 november 2021.

Beslutsunderlag

o Inbjudan från landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande
Johnny Magnusson

o Listan med Kommunernas klimatlöften inför 2022.
o Beskrivning av satsningen.
. Svarsformulär
e Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, 5 316.
. Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse,
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...

... är en kraftsamling som drivs avVdstra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra
Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har undertecknat målet
att Vdstra Götaland till zo3o ska vara en fossiloberoende region.

Klimat 2o3o satsar nu extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete
genom Kommunernas klimatlöft en.

Svarsformulär
Detta svarsformulär ska användas när ni rapporterar in era klimatlöften för 2o22till
Klimat 2o3o. Det kan också användas som formulär till det politiska beslut som krävs för
att kommunen ska ha antagit klimatlöftena. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF,
namnge medvilken kommun det gäller.

I år vill vi be er att f,{la i e-postadressen till en kontaktperson för de löften ni svarar A
eller B på. Detta hjälper oss att hitta rätt personer för stöttningen i genomförandet samt
underldttar för oss att hitta goda exempel hos er att sprida till andra kommuner.

Senast den r december 2o2L ska kommunen skicka in svarsformuläret till:
klimatzogo @vgregion.se

Svarsalternativ A, B och G

A. Ja, detta ska vi göra 2o.22. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om
ni ska komma i mål med en åtgärd under 2022.

B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte
uppfi'ller det. Detta alternativ passar inte de löften som kräver en åtgärd under 2022,
om ni avser genomföra det som krävs svara då A oavsett om ni gjort det innan eller ej

C. Nej, detta kan vi inte göra 2o.22. Kryssa C om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlö ftet zozz.

Ni kan bara välja ett alternativ på varje löfte. Huvudfokus för stödinsatser under 2o22är
de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B kan i stället
bjudas in som goda exempel. Satsningen vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses

som en utvdrdering av respektive kommuns klimatarbete hittills.

På r,nrryv.klimatzo3o.se/klimatloften har vi samlat Frågor och svar samt publicerat
"Fördjupade frågor och svar". Läs gärna igenom det materialet. Kontakta Klimat 2o3o
om ni har frågor.

K(lMMUNERNAS

KtIMATIöFTEN

2
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1. Vi har en laddplan ftir kommunen.
Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning
av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmåI.
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer
som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende
erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras,
parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.

X A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
n C. Nej, detta kan vi inte göra zozz

Kontaktperson (e-post)i patrik.stonn@mellerud.se

Kontaktperson (e-post) : ('t"i'' na.)

2. Vi klimatvåixlar tjiinsteresor.
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt vdrde som
speglar exempelvis samhällsekonomisk vdrdering. Klimatväxling anvdnds för att kunna
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder.

n A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
X C. Nej, detta kan vi inte görazozz.

Kontaktperson (e-post) : (.t 
"i.' 

na.)

Kontaktperson (e-post) : ('r."i' na.)

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hy'ra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara bilar som uppfirller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs
andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern
dispens.

n A. Ja, detta ska vi göra 2022.
X B. Detta löfte uppfyller vi redan.
n C. Nej, detta kan vi inte görazozz.

Kontaktperson (e-post)i patrik.teltander@mellerud.se

Kontaktperson (e-post): (.t iuna.)

4. Vi ståiller krav i upphandling fiir transportdelen i nya avtal.
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla artal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 5o
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

X A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
n C. Nej, detta kan vi inte görazozz.

Kontaktpefson (e-post) 3 elisabeth.carlstein@mellerud.se

Kontaktperson (e-post): (.t 
"i.. 

na.)

3
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och

syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.

n A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.

X C. Nej, detta kan vi inte göra zozz

Kontaktperson (e-post): {.t iuna'l

Kontaktperson (e-post): (.t'iv na.)

6. Vi anvåinder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks-
och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från
hyran av lägenheter.

n A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.

X C. Nej, detta kan vi inte görazozz

Kontaktperson (e-post): (.t 
"i'na.)

Kontaktperson (e-post): ('t'iuna.)

7. Vi analyserar inköpens klimatlråverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar.
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta
(utöver upphandlingar som tas upp i klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre
upphandlingar under året.

X A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta Iöfte uppfyller vi redan.

n C. Nej, detta kan vi inte göra zozz.

Kontaktperson (e-post) i elisabeth.carlstein@mellerud.se

Kontaktperson (e-post) : (.t'i'' na.)

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller
erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller
engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens
verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s

engångsplastdirektiv.

K0MMUt'lERt{AS
KtI}'IATTöFTE1{

nA.
nB.
KC.

Ja, detta ska vi göra zozz.
Detta löfte uppfyller vi redan.
Nej, detta kan vi inte göra 2022.

Kontaktperson (e-post) : ('t'iu na.)

Kontaktperson (e-post) : (.t'i' na.)

4
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9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
Det innebär att kommunen gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder
inför kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden
för arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/f,årger,
anvdnda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller återtagssystem.

X A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
n C. Nej, detta kan vi inte görazozz

Kontaktperson (e-post)l larsjohansson@rnellerud.se

Kontaktperson (e-post): ('t iuna.)

ro.Vi anviinder cirkulära möbler.
Det innebär att kommunen inreder med minst zo procent cirkulära möbler (mätt i antal
eller kostnad) i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras
och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

X A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
n C. Nej, detta kan vi inte görazozz.

Kontaktperson (e-post) I larsjohansson@mellerucl.se

Kontaktperson (e-post) : (.t'i.' na')

rr. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa.
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser pågår varav minst en
initieras under 2c.22. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler
hållbara tjänster, att skapa plats i bostadsområde för att dela saker, att kommunen
erhåller platser att reparera eller liknande.

X A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
n C. Nej, detta kan vi inte görazozz

Kontaktperson (e-post) I lars johansson@mellerud.se

Kontaktperson (e-post) : (.toi'' na.)

rz. Vi minskar vårt matsvinn i offentliga måltider och har måI.
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att
undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med
ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla
tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

n A. Ja, detta ska vi göra 2022.
X B. Detta löfte uppfyller vi redan.
n C. Nej, detta kan vi inte görazozz

KontaktperSon (e-post) : martin. zeuerström@rnellerud.se

Kontaktperson (e-post) : (.t 
"i' 

na.)

5
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13. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och har måI.
Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar
måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt o,9 kg
COze/måltid i snitt under minst en månad. Alternati'ut har satt mål att nyckeltalet för
samtliga inköpta livsmedel ska minska till r,7 kg COze/kg inköpta livsmedel.

! A. Ja, detta ska vi göra 2022.
X B. Detta löfte uppfyller vi redan.
n C. Nej, detta kan vi inte görazozz

KontaktpefSOn (e-pOSt) ! madin.zetterströrn@rnellerud.se

Kontaktperson (e-post) : (.t"i' r'a.)

14. Vi genomför energieffektiviseringar.
Det innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna
fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.

X A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
! C. Nej, detta kan vi inte görazozz.

Kontaktperson (e-post) I peter.mossberg@rne1lerud.se

Kontaktperson (e-post): (.t.iu na.)

15. Vi bygger i trä.
Det innebär att kommunen ställer krav på minst 5o procent trästomme i ett
byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning.

16. Vi installerar solenergi.
Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en
anläggning installeras i kommunen.

X A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
n C. Nej, detta kan vi inte görazozz

Kontaktperson (e-post)l peter.mossberg@rnellerud.se

Kontaktperson (e-post) : 1.t.i'' na.y

r7.Yi arbetar med återbruk avbyggmaterial.
Det innebär att kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i
den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som lämpar sig för
återbruk.

n A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
X C. Nej, detta kan vi inte görazozz.

Kontaktperson (e-post): (.t.i.'na.)

Kontaktperson (e-post): (.t iuI'a.)

6
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XA.
nB.
trc.

Ja, detta ska vi göra zozz.
Detta löfte uppfyller vi redan.
Nej, detta kan vi inte göra zozz

Kontaktperson (e-post) I peter.rnossberg@mellerud.se

Kontaktperson (e-post): ('rr"i' na.)
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18.Vi har en koldioxidbudget.
Det innebär att kommunen har en politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en

årlig utsläppsminskning i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå
Parisar,talet. Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.

n A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.

X C. Nej, detta kan vi inte görazozz.

Kontaktperson (e-post): (.t i'na.)

Kontaktperson (e-post): (.t"i' na.)

r9.Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.
Det innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som
kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna
obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt
erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

n A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
X C. Nej, detta kan vi inte göra zozz

Kontaktperson (e-post): (.t'iu na.)

Kontaktperson (e-post): (.t.i''na')

zo. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang fiir klimatet.
Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa

mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller
workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska

återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

X A. Ja, detta ska vi göra 2022.
n B. Detta löfte uppfyller vi redan.
n C. Nej, detta kan vi inte görazozz.

Kontaktperson (e-post) I angelika.samuelsson@dalsland.se

Kontaktperson (e-post): ('t 
"i',na.)

Kommun: Mellerudskommun

Kontaktpersonförsvarsformuläret: MagnusOlsson

Befattning: Samhällsbyggnadschef

E-postadress: samhallsbyggnads@mellerud.se

Datum: zozt-to-26

Senast den r december 2o2t ska kommunen skicka in svarsformuläret till:

klimatz o3 o @vgregion. se

Vi ser fram emot att ta emot era löften!

7
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KtIMATIöFTEtI

177



"ffi"
a-:-l

F'
Dalstands Mitjö

& Energiförbund

Tjänsteskrivelse
202r-L0-20

Sida 1 (4)

Kommuncheferna i Bengtsfors,
Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Dnr: 2O2Ol1519.MIS

Kommungemensamma Klimatlöften 2022

Bakgrund
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Syftet är att bidra till omställningen till en klimatsmart region.

Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till år 2030 ska vara
en fossiloberoende region. För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i

satsningen Kommunernas klimatlöften som skulle genomföras under är 2027. Nu bjuds
kommunerna in på nytt för att anta nya klimatlöften för genomförande under är 2022.

Strategerna på oalslands miljö- och energikontor (DMEK) har fått i uppdrag av
kommuncheferna att identifiera kommungemensamma klimatlöften samt redovisa vilken
roll DMEK kan ta i genomförandet.

Klimatlöften 2022
De nya klimatlöftena har diskuterats i energigrupperna och/eller vid kommundialoger
med kommuncheferna och övriga tjänstemän under hösten i Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud.

Parallellt pågår arbetet med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi för alla
Dalslandskommunerna inklusive Ämåls kommun. Hållbara transporter, cirkulära flöden,
klimatsmart mat och energifrågor (både produktion och energieffektivitet) kommer att
vara viktiga områden i den nya energi- och klimatstrategin, Det finns även paralleller till
dessa områden i redan antagna styrdokument (t.ex. livsmedelspolicy, inköpspolicy och
avfallsplan) och politiska målformuleringar, Därför är det positivt om kommunerna kan
anta klimatlöften inom dessa områden för att ytterliga understryka det arbete som pågår,

Det är en fördel om kommunerna antar samma klimatlöften eftersom det då finns
möjlighet att samverka mellan kommunerna. Kommunerna måste dock själva ha en
intern process för att bestämma vilka klimatlöften som ska antas.

Svarsalternativ
Varje kommun ska rapportera in sina Klimatlöften för 2O22 senast 1 december 2O2L via
ett särskilt svarsformulär, se mer info på www.klimat2O3O/klimatloften.

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
Postadress Telefon E-post Org. nr.
Dalslands miljö 0530-939430 kansli@dalsland.se 222000-0877
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
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För varje klimatlöfte ska kommunen besvara en av de tre frågeställningar A, B och C:

o A. Ja, detta ska vi göra 2022" om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni ska
komma i mål med en åtgärd under 2022.

. "8. Detta löfte uppfyller vi redan" om det är ett klimatlöfte som er kommun redan
uppfyller och tänker fortsätta arbeta med. Svara inte B om ni påOAriat arbetet
med ett löfte men inte uppfyller det.

. "C. Nej, detta kan vi inte göra 2022" om ni inte har möjlighet att genomföra
klimatlöftet 2022.

DMEKs synpunkter
I tabell 1 nedan listas de klimatlöften som innebär en ny aktivitet för är 2O22
(svarsalternativ A) och som vi har uppfattat att kommunerna är intresserade av att
arbeta med. Undantaget är klimatlöfte 18 "Vi har en koldioxidbudget" där kommunerna
har varit tveksamma till att anta klimatlöftet, Vår bedömning är att en koldioxidbudget
kommer att bli aktuellt i och med den nya energi- och klimatstrategin som arbetas fram
Att minska klimatpåverkan och därmed minska växthusgaserna kommer att vara ett
viktigt mål i den nya energi- och klimatstrategin. En koldioxidbudget är ett bra verktyg
nar åtgärder för minskad klimatpåverkan ska tas fram i energi- och klimatstrategin. Det
finns en möjlighet för kommunerna att anta och följa Västra Götalandsregionens
koldioxidbudget istället för att ta fram en egen.

I tabellen listas även vilken roll DMEK kan ta vid genomförandet av klimatlöftena,
Processledare innebär att DMEK tar på sig rollen att aktivt driva frågorna i kommunerna
Kompetensstöd innebär att DMEK kan stötta processen genom att exempelvis vara ett
bollplank, lyfta goda exempel från andra kommuner, samordna behov av externt stöd
eller ha diaiogmbten med en särskild arbetsgrupp. Fgr alla klimatlöften måste dock
kommunen sialv avsätta resurser och arbeta med frågan för att de ska kunna
genomföras.

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
Postadress Telefon E-post Org. nr.
Dalslands miljö 0530-939430 kansli@dalsland.se 222OOO-O877

& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

179



*

Datstands Mitjö
& Energiförbund

20 Vi arbetar aktivt med
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rnvanarnas engagemang r

klimatet.
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Sida 3 (4)

Tabett 1. Ktimatlöften som innebär en ny aktivitet för år 2022 (svarsalternativ A) och som DMEK
uppfattar att kommunerna är intresserade av att arbeta med. I tabellen står även vilken roll DMEK
kan ta vid genomförandet av klimatlöftet.

1 Vi har en laddplan för En vägledning för publik Processledande
kommunen. laddinfrastruktur i Fyrbodal

lanseras i oktober 2021.

yå:åf;'å?:1, 
fl 1 å'å JJ :'' 

n'

4 Vi ställer krav i upphandling Viktigt att arbeta med alla Kompetensstöd
för transportdelen i nya kommunala transporter. Krav för
avtal. transportdelen ställs redan i vissa

e Vi möjrissör cirkurära lfi:H:il:tJåun"rnu vir arbeta Kompetensstöd
arbetskläder. ' med detta klimatlöfte.

18 Vi har en koldioxidbudget. I den nya energi- och
klimatstrategin kommer minskad
klimatpåverkan vara ett viktigt
mål. Avsikten är att använda
Västra Götalandsreg ionens
koldioxid budget.
Invånarnas engagemang är
viktigt för att nå en minskad
klimatpåverkan inom
kom mu nernas geografiska
gränser.

I Tabell 2 är de klimatlöften listade som vi uppfattar att flera av kommunerna antingen
vill arbeta med (svarsalternativ A) eller kommer att fortsätta att arbeta med
(svarsalternativ B) under är 2022.I tabellen redovisas vilka kommuner som antog detta
klimatlöfte är 2021och som de andra kommunerna kan ta draghjälp av, Vidare redovisas
vilken roll DMEK kan ta i genomförandet,

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
Postadress Telefon E-post Org. nr.
Dalslands miljö 0530-939430 kansli@dalsland.se 222OOO-O877
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Processledande

Kompetensstöd och ev
processledare i en
kommungemensam
aktivitet.
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

t4 Vi gör investeringar för
energieffektiviseri ngar.

16 Vi installerar solenergi2
L7 Vi arbetar med återbruk av

byggmaterial.

Dalslands miljö- och energiförbund

Kristina Haglund
Miljöstrateg

Simon Ödman
Energi- och klimatstrateg

Tjänsteskrivelse
2027-70-20

Sida 4 (4)

Tabell 2. Klimatlöften som DMEK uppfattar att kommunerna vill arbeta med eller kommer att
fortsätta ax arbeta med under år 2022.

3 V nya personbilar är ' Alla Kompetensstöd
klimatbonusbilarl
Vi använder cirkulära möbler.
Vi möjliggör för medborgarna
att låna/hyra produkter istället
för att köpa
Vi mäter matsvinn i offentlig
verksamhet och har må|,
Vi beräknar klimatpåverkan
från maten i offentlig
verksamhet och har må|.

Dals-Ed, Mellerud octr Åmåt

10
11

Bengtsfors, Mellerud
Färgelanda

Alla

Alla

Alla
Nytt klimatlöfte.

Kompetensstöd
Kompetensstöd

Kompetensstöd

Kompetensstöd

Kompetensstöd

Kompetensstöd
Kompetensstöd

L2

13

Angelika Samuelsson
Energi- och klimatstrateg

Dan Gunnardo
Förbundschef

| Är 2O2I löd formuleringen 'Våra nya personbilar är miljöbilar"
'zÄr 2O2t löd formulerinqen ,lr'i producerar egen solel"

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
Postadress Telefon E-post Org. nr.
Dalslands miljö 0530-939430 kansli@dalsland.se 222000-0877
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Dalslandskomrnuner som
detta löfte år 2O21

DMEKs rollNr Klimatlöfte
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-05

sida
5

5 316 Dnr KS 202L1357

Melleruds kommuns klimatlöften inför 2022 - workshop

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. överlämna ärendet till kommunchefens ledningsgrupp med följande direktiv:

a. Begränsat antal löften

b. Mål som berör hela kommunen

c. Kostnadsöverväganden

d, Hur målen kommuniceras

e. Vägledning i s.k. SMARTA mål/löften

f. Avstämning av förslag med respektive nämnds preside

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 2 november 202I

Sammanfattning av ärendet

Klimat 2030 - Västra Götalandställer om är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.

Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med B0 procent
från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska
med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat
med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara
möjligt att nå målen.

För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu bjuds
kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och
som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor
i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomfora och
följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i kommunerna, delvis andra åtgärder än de
som finns med här.

Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till
klimat2030@vgregion.se

Vid arbetsutskottets sammanträde genomförs en workshop där politiker och tjänstepersoner
tillsammans går igenom bifogad lista för Klimatlöften 2022 och tar fram förslag på vilka som
kommunen vill anta.

sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄO CSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-05

sida
6

Beslutsunderlag

. Inbjudan från landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande
Johnny Magnusson

. Listan med Kommunernas klimatlöften inför 2022.

. Beskrivning av satsningen.

. Svarsformulär

. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. överlämna ärendet till kommunchefens ledningsgrupp med följande direktiv:

a. Begränsat antal löften

b. Mål som berör hela kommunen

c. Kostnadsöverväganden

d. Hur målen kommuniceras

e. Vägledning is.k. SMARTA mål/löften

f. Avstämning av förslag med respektive nämnds preside

2, redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 2 november 2021

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Ju Utd ragsbestyrka nde
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lngrid Engqvist

Från:

Skickat:
Ämne:

Amanda Martling < amanda.martling @vgregion.se> för Klimat2030 < klimat2030

@vgregion.se>
den 21 september 2021 15:21

Kommunernas klimatlöften: Nya löften inför 2022och inbjudan tillVara konserthus
15 december

Till kommu nstyrelseordförande och kommunchefer i Västra Götalands kommu ner

Hej!

Vi är glada att er kommun antagit "Kommunernas klimatlöften" under 20271Vi hoppas att arbetet med att
genomföra klimatlöftena går bra.
Den 1 december är det dags för er kommun att rapportera in hur arbetet gått och hur många klimatlöften ni

genomfört. Vi kontaktar ansvarig tjänsteperson hos er angående detta.

Vilf nianta nya klimatlöften inför 2022?

L december är också sista dag för att meddela oss vilka klimatlöften er kommun vill anta inför 2022, efter beslut i er
kommunstyrelse. Vi skickade klimatlöftena inför 2022 tll er innan sommaren. Här finns information om

kli matlöfte n a inf ör 2022.

15 december är du välkommen till Vara konserthus!
Vivill avsluta detta år med Kommunernas klimatlöften med en festlig tillställning iVara konserthus! Då kommer
årets resultat att presenteras, och de nya antagna klimatlöftena som antagits inför2022 kommer lämnas övertill
landshövdingen och regionstyrelsens ordförande. Det blir också middag och musikunderhållning. Vi ser fram emot
en trevlig kväll då vi tillsammans kan fira vad vi åstadkommit i Västra Götaland under året! lnbjudna är

kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ansvarig tjänsteperson i kommunerna i Västra Götaland.

Så välkommen till Vara konserthus den 15 december kl. 15.30-19.00 (förutsatt att pandemiläget tillåter det)
Personlig inbjudan och möjlighettillanmälan hitta du här: lnbiudan tillVara konserthus 15 december

å

Bild med 48 kommunstyrelseordförande från nör Kommunernos klimotlöften 2027 antogs i slutet av förra året

Hälsning från landshövding Anders Danielsson
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Landshövding Anders Danielsson skickar en hälsning till alla kommuner i Västra Götaland med anledning av arbetet
med Kommunernas klimatlöften.

Länk till videohälsnins

Vi hoppas att vi ses i Vara och att ni vill anta nya klimatlöften inför 2O221

"Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länssty-

relsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra

Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region.

Läs mer om Klimat 2030
Läs mer om Kommunernas klimatlöften

KOI.IMUTIIERNAS

KIIIIATIöFTEt{
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TJum 2021
TiII kommunsfurelsen

Kommu nernas klimatlöften
Trots ett år med coronapandemin så har vi tillsammans växlat upp kiirnatarbetet.
Vilken bedrift! Vid lanseringen av Kommunernas klimatlöften förra året presenterade
kommunerna sammanlagt 326 klimatlöften som ska genomföras under zo2t. Resultatet
när dessa klirnatlöften genomförs är en minskning med en halv procent av länets totala
utsläpp, inklusive industriutsläppen. Det kan låta lite men är en stor utsläppsminskning
för en enskild satsning under ett år. Genomförandet av klimatlöftena är nu i full gång och
Klimat 2o3o erbjuder stöd längs vägen.

Engagemanget för denna satsning har varit stort i kommunerna och en utvärdering visar
att ni kommuner vill att satsningen förlängs. Vi vdlkomnar detta för att kunna nå vårt
gemensamma mål att bli en fossiloberoende region år zo3o.

Nu erbjuds er kommun att anta nya klimatlöften för genomförande 2022. Listan
består fortsatt av 20 Himatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Några
klimatlöften som merparten kommuner redan hunnit genomföra har justerats eller
ersatts av nya klimatlöften för att vi tillsarnmans ska ta nästa steg. Bifogat detta brev finns
fördjupad information och formulär för svar senast r december.

Vi hoppas få en ny chans att bjuda in till Vara konserthus eftersom lanseringen förra året
blev digital. Kommunstyrelsens ordförande bjuds därför in för att eftermiddagen den 15

december 2o2L, om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter, presentera er
kommuns klimatlöften. Då planerar vi att också fira de klimatlöften som genomförts i år.

Anders Danielsson
Landshövding Västra Götaland

,rktllr,
ffi i:n";."ån,

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordförande

{rW,

Vflvisrno
i coTALANDSREGTONEN

WrryW

KOMMUNERNAS

KtIMATIöFTEN

KTIMAT

2030
vÄslnA 60TAut'I0

SIÄttER OM

I{linral zo3o är en kra"ftstnnlbrt sont r/r'irrs crr lriislt'tt Gijtulutulsreqionen och Länsstyrelsen
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1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade

upphandlingar "

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)

10. Vi använder cirkulära möbler "

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa "

12.Vt mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *

1 4. V, genomför energieffektiviseringar *

15. Vi bygger i trä (ny)

16. Vi installerar solenergi "

17.Va arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)

18. Vi har en koldioxidbudget *

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny) Detta är ett nytt klimatlöfte inför zozz.

Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför zozr.
Klimatlöfte 7 är samma formulering men har flyttats från plats nr. 9.
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':,
kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där
kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmåI.

Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med

aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder

ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande

prioriteras, parkeringsplatser samnvttjas och att parkering och laddning prissätts

marknadsrnässigt.

Det innebär ett klirnatväxlings-

system där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i
tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde sorn speglar

exempelvis sarnhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att
kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar ochf eller driftsåtgärder

internt i organisationen.

Det innebär att alla

nya avtal vid köp och hyra av personbilar till komrnunal verksamhet ska vara bilar
som uppf,{ler krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra

personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsrnyndighetens baskrav, efter intern

dispens.

Det innebär att vi ståller miljö- och klimatkrav i alla avtal där

transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter.

Vi ställer också rniljökrav i mer än 5o procent av upphandlingar avvaror och

tjänster som krdver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser,

städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.
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innebär att insatser frir cykling under föregående år mäts och redovisas.

Undersökningen bygger på sj älwapportering av kontrollerbara uppgift er

och s1'ftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över

tid.

Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att

prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden frarnför annan

parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med

parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler

samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

I I : l r r i 'r

,, , r, , , Detinnebärattkommunenbedömervar

klimatkrav i upphandlingar gör störst n)'tta (utöver upphandlingar som tas upp i
klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under året.

Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad

engångsprodukt eller erbjuder minst fern nya beställningsbara alternativ av

flergångsprodukter ochleller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller

förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra

än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

, \' r lt, ., lr:' " , ' Detinnebärattkommunen
gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande

upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för
arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/

färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller

återtagssystem.
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: Det innebär att kommunen

inreder med minst zo procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i
kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och

används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

, ) iII ,,II ;,,, i i i .'i]r ii I r I .Ir',I,'I I iIiI',IiI.,. I,

,, ,t , i, ,r, Detinnebärattkommunenkanvisaattminsttre
olika insatser pågår värav minst en initieras under 2c.2z Det kan ske genom

samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att skapa plats

i bostadsområde för att dela saker, att kommunen erhåller platser att reparera

eller liknande.

t rl',1 , ;) .:; ,l l . I I I : 
I

Det innebär att kommunen sdtter och följer upp mål samt arbetar med rutiner
för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Komrnunen ska mdta

matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller
middag). I siffran ingår alla tre Wper av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och

tallrikssvinn.

' : , 't i ; - 'r, ir . r , . t ..

.

menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt

mål att ldimatpåverkan ska vara maximalt o,9 kg COze/måltid i snitt under
minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtiiga inköpta
livsmedel ska minska till r,7kg COze/kg inköpta livsmedel.

' , , , .i ,,,:

startar upp minst ett plojelit för energieffektivisering i egna fastigheter med

exempelvis Totalmetodik från Belok eller rnotsvarande.
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.,. \l'i ,r1r ,, . ir' Detinnebärattkommunenställerkravpåminst

5o procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i
markanvisning.

: ,"r iil . ri. ','l' r,'r r,,,r: ; Detinnebärattsolcellerprövasialla
n1öyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i
kommunen.

i ,;i i , , ;,: , i , I rt, I L Detinngbäf att

kommunen vdljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av

renovering,lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för
återbruk i den byggnaden, med fokus på rninst fem kategorier byggvaror som

lämpar sig för återbruk.

, ,;, r , , : r , ., l. Det innebär att kommunen har en

politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning

i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet.

Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning

med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.

,, r ' I I , r Det innebär att kommunen gör minst en investering

genom grön obligation som komrnunen gett ut själv ellervia gröna lån från

Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar

till egna klimat- och miljöprojelt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva

investeringsformer.

:.
I' i' i, r,' Detinnebärattkommunenbjuderininvånarnatill dialog om

klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen.

Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten ochl
eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och

kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-to-27

ÄRrnoe rg Dnr KS 20211528

Taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

för 2022 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från och

med 2022-01 -0 1 förel igger.

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet
o Kom mu nstyrelsefdrva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, 9342.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbets utskott

SAM MANTRÄPESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
20zL-10-19

sida
t4

s 342 Dnr KS 202t/528

Taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från och
med 2022-01-0 1 förel igger.

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet
o Komm u nstyrelseförvaltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
kom m u nstyrelsens verksa m hetsom råde f ör 2022 enl igt förel igga nde förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

lu des Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
202t-10-07 Ks202us2B

Anna-Lena Andersson

Ekonom

0530-181 36
anna-lena.andersson@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut
Komm u nfu I lmä ktige faststä I ler taxor och avg ifter i nom kom m u nstyrelsens
verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla

från och med 2022-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag
o Förslag taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488195



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-LO-27

ÄRrnor zo Dnr KS 20201354

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för föftroendevalda (OPF-KL 18)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att

l. anta " pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för ftirtroende-

valda (OPF-KL 1B) iMelleruds kommun.

2. dokumentet ska ersätta: "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
ftjrtroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april 20t4, Q 24'

3. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt

uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KL 18.

Sammanfaftning av ärendet

Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade

bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)' OPF-KLIB är

ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller

betydande del av heltid.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. i den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har

det i huvudsak gjörc ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd

den mest framträdande förändringen i 2018 års version.

Avtalet reglerar fcirmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd

ålderspenlion med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för

OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för föftroendevalda som tidigare omfattats av OPF-

KL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, 9 2L6, att återremittera ärendet för förankring

i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för föfidligande av

skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.

Beslutsunderlag

. KF g 24 ZOL4, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

. Cirkulär 18:31

. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

(oPF -KL 18)
. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för

föftroendevalda (OPF-KL 1B)

. Vissa föfidliganden till OPF-KL

. Kom m u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse'

. Arbetsutskottets beslut 202I-09-2L,5 291.

. Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, 5 216'

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2027'
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Skillnaderna mellan OPF 14 & 18

I OPF-KL 18 har man höjt gränsen för tillgodoräkning av avgift tillS% av lBB, den var tidigare 1,5%.

OPF 14 innehåller enbart efterlevandeskvdd vid dödsfall.

Efterlevandeskvdd:

Efterlevandeskyddet är obligatoriskt före uttag av ålderspension, men kan i samband med uttag

väljas bort.

Efterlevandepensionsförmånens (EPF) storlek beror på om utbetalning av ålderspension (nÅp)

påbörjats eller ej.

o lndivid med intjänad pensionsbehållning (PBH) avlider innan uttag av AÅP

Värdet av PBH vid dödsfallet utbetalas i 5 år till i första hand make/sambo, i andra hand

barn'

r lndivid med pågående utbetalning av AÄP, där efterlevandeskydd finns kvar under

utbetalningstiden, avlider

Förmånen som utbetalats till individen fortsätter till efterlevande i återstoden av 20 år

OPF 18 innehåller efterlevandeskvdd samt familieskvdd i vissa fall.

Efterlevandeskvdd:

Efterlevandeskyddet är obligatoriskt före uttag av ålderspension, men kan i samband med uttag
väljas bort.

EPF-förmån grundas på pensionsbehållningens storlek vid dödsfallet, oavsett om utbetalning av AÄP

påbörjats eller ej.

o lndivid med intjänad pensionsbehållning avlider innan uttag av RÅp

Värdet av PBH vid dödsfallet utbetalas i 5 år till i första hand make/sambo, i andra hand

barn.

lndivid med pågående utbetalning av AÅp, där efterlevandeskydd finns kvar under

utbeta lningstiden, avlider

Värdet av PBH vid dödsfallet utbetalas i 5 år till i första hand make/sambo, i andra hand

barn.

a
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Fa,miliegkvCd:

Gä lle r enba rt förtroe ndeva lda, ej fritidspol iti ker !

Om det är en förtroendevald som avlider när uppdraget är pågående finns rätt till
familjeskydd till make/sambo och barn.

Rätt till familjeskydd kan även finnas vid sjukpension samt att 6 månaders efterskydd kan

finnas efter avslutat uppdrag.

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut i fem år och förmånen är I,! IBB/L2 per

månad.

Familjeskydd till efterlevande barn utbetalas till 18 års ålder {juni det år barnet fytler 20 om det

studerar) och förmånen per barn är O,5|BB/I2 per månad. Finns fler än tre barn delas 1",5 IBB

mellan samtliga barn.

a
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2027-LA-46

sida
11

5 215 Dnr KS 20201354

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för föftroendevalda (OPF-KL 18)

Kommunstyrelsens besl ut

Kommu nstyrelsen besl utar att

1. återremittera ärendet för förankring i paftigruppperna'

2, återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen for föfidligande av skillnaderna mellan

gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen
av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade

bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL1B är

ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller

betydande del av heltid.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har

det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta år skrivelsen om familjeskydd

den mest framträdande förändringen i 2018 års version'

Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd

ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för

OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för föftroendevalda som tidigare omfattats av OPF-

KL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.

Beslutsunderlag

r KF 5 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstod och pension för förtroendevalda
. Cirkulär 18:31
. Förslag till beståmmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

(oPF -KL 18)
. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för

förtroendevalda (OPF-KL 1B)
. Vissa föfidliganden till OPF-KL
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse'
r Arbetsutskottets beslut 202L-09-27,5 291.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att

1. återremittera ärendet för förankring i paftigruppperna'

2. återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för förtydligande av skillnaderna mellan
gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.

fi /] r-.',., 1

l"'1..:!"

Utd ragsbestyrka ndelusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
T7

Ajournering

Ordföranden ajournerar sammanträdet för partivisa överläggningar under fem minuter

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Parliernas gruppledare
Vik. HR-chef

I,4SW

Utdragsbestyrkandel sign
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefcirva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-05-14 KS 202013s4

Telefon
0530-180 00

Sida
r (2)

Kommunfullmäktige

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för
föftroendevalda (OPF-KL 18)
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att

1. anta "Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för föftroende-
valda (OPF-KL lB) i Melleruds kommun.

2. att dokumentet ska ersätta: " Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april20L4, $ 24.

3. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KL1B.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL A). OPF-
KL1B är ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår
till heltid eller betydande del av heltid,

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL E,
har det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om
familjeskydd den mest framträdande förändringen i 2018 års version. Avtalet reglerar
förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd ålderspension
med efterlevandeskydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL E
har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14.

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL E.

Beslutsunderlag

. KF 5 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
- Cirkulär E:31
. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension for foftroendevalda

(oPF -KL A)
. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för

förtroendevalda (OPF-KL A)
. Vissa föfidliganden till OPF-KL

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade iapril 2014 att nuvarande regelverk om pension och
omställningsstöd för förtroendevalda skulle gälla från januari 2015, i enlighet med SKRs

rekommendation om att anta kollektivavtalet OPF-KL. Det finns nu en nyare version av
kollektivavtalet och SKR rekommenderar sina medlemmar att ersätta 2014 års version

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488201
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-05-14 K520201354

med kollektivavtalet OPF-KLIB. OPF-KLIB är uppdelat ifyra kapitel som beskrivs i

korthet nedan.

fnleda nde bestä mm elser

En pensionsmyndighet ska anges vid antagande av OPF-KL. Med pensionsmyndighet avses
den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa
bestämmelser. Vidare anges det i kapitlet att förtroendevald har att följa de ändringar
av avtalet som beslutas av kommunen.

Omstiillningsstöd

Förtroendevalda vars uppdrag till sin omfattning uppgår till heltid eller betydande del
därav har möjlighet att nyttja de olika formerna av omställningsstöd efter avslutat
uppdrag. Aktiva omställningsinsatser är en del av stödet som syftar till att underlätta
övergången till arbetslivet efter uppdragets slut och kan exempelvis bestå i rådgivning
eller utbildningsinsatser.

Ekonomiskt omställningsstöd utgår som procentuell andel av det genomsnittliga
månadsarvodet under maximalt tre års tid. Avtalet ger även mojlighet till forlängt
ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevald som vid det ekonomiska
omställningsstödets upphörande har uppnått den tidigaste uttagsåldern för allmän
pension.

Pensionsbestämme/ser

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas av alla arvoderade föftroendevalda utan krav på

uppdragets längd eller omfattning intjänandet till pensionen går till på så sätt att en
procentuell andel av intjänade arvoden avsätts till pension. Den ackumulerade
pensionsbehållningen omfattas även av efterlevandeskydd. För de föftroendevalda med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid reglerar avtalet även sjukpension. Rätt till
sjukpension har den som måste lämna sitt uppdrag till följd av sjukdom och blir beviljad
sjuk- eller aktivitetsersättning.

Familjeskydd

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall gäller de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid. Familjeskyddet är en förmån som aktualiseras vid dödsfall och
utbetalas till den förtroendevaldes efterlevande. Familjeskyddsförmånen är en nyhet i

OPF-KL och finns inte med i den tidigare utgåvan frln 2014.

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna iOPF-KL E.

Karl-Olof Petersson

Kommunchef
Jeanette Sjölund
HR-chef
0530-181 20
jeanette.sjol und@ mel lerud.se

Beslutet skickas till
Vik. HR-chefen
Personalenheten
KFS

Sida
2 (2)
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Pensionsavtal - bestämmelser om
omställningsstöd och pension for
förtroendevalda (OPF-KL 18)
i Melleruds kommun
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den xx xxxxx xxx, $ nx,
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Allmänt om bestämmelserna
OPF-K118 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda
som avses i 4 kap. $ 1 kommunallagen. OPF- KL1B antas lokalt av fullmäKige inom kommun,
landsting/region eller kommunalförbund,

OPF-K118 indelas iffra kapitel:

1. Inledande bestämmelser

o Pensionsmyndighet

. Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

2. Omstiillningsstöd

o Aktiva omställningsinsatser

o Ekonomisktomställningsstöd

o Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser

. Avgiftsbestämd pensionsbehållning

. Sjukpension

. Efterlevandeskydd

4, Familjeskydd
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KAPITEL 1

Inledande bestämmelser

S f Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-K118 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har i

uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF- KLIB.

$ 2 Ändringar av och tillägg till beståmmelserna

Föftroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som

kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.
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KAPITEL 2

Bestämmelser om omställningsstöd för föftroendevalda
S I Tillämpningsområde m.m,

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 g
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent
av heltid.

Bestämmelserna gäller för föftroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.

S 2 Omstållningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när
en föftroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag, Omställningsstöd kan bestå av aktiva
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd,

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

S 3 Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aKiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag
och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ffra års sammanhängande uppdragstid och som
inte uppnått motsvarande i 32 a $ LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina)
uppdrag.

RespeKive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aKiva omställningsinsatser
samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

5 4 Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter
minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomisK omställningsstöd om tre månader. EkonomisK
omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60
procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes
genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.

Ekonom iskt omställ n ingsstöd utges av komm u nen, la ndstinget/regionen el ler
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde
uppnått motsvarande i 32 a 5 LAS angiven ålder.

Rätten att erhålla ekonomisK omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i

minst motsvarande omfattning.
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S 5 Förlängt ekonomiskt omstållningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag

efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomisK omställningsstöd kan utges till föftroendevald från den tidigaste

uttagsåldern för allmän pension och endast iomedelbar anslutning till att ekonomisK

oms[ällningsstöd enligt g 4 upphört. Förlängt ekonomisK omställningsstöd kan utges för ett år i

taget och 
-om 

längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått

motsvarande i 32 a $ l-AS angiven ålder.

Förlängt ekonomisK omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller

kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den fötroendevalde.

Förlängt ekonomisK omståillningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode

året innan avgångstidpunKen,

Rätten att erhålla förlängt ekonomisK omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt
blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen,

landstinget/regionen eller kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

S 6 Samordning

Omställningsersättningarna enligt $$ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med

föruärvsinkomster, De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

g7 Uppgiftsskyldighet

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omstiillningsstöd, ekonomisK omställningsstöd eller förlängt
ekonomisK omstiillningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter,

underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har föftroendevald i

annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet
återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan - om särskilda skäl föreligger - besluta att helt eller delvis avstå från

efterkrav.

S I Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt 55 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som

pensionsmyndig heten utfä rda r.

Ansökan om omställningsstöd enligt $$ 3-5 ska göras i anslutning till att den föftroendevalde

lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

S 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomisR omställningsstöd

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomisK omställningsstöd föreligger bör den

förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
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KAPITEL 3

Pensionsbestämmelser

S 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 $ kommunallagen och

som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare.

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte

omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
örtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte

annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag

har uppnått motsvarande i 32 a $ LAS angiven ålder'

S2 Pensionsförmånernasomfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

a. avgiftsbestiimd ålderspension

b. sjukpension

c. efterlevandeskydd

5 3 Avgiftsbestämd åldersPension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt 55 4 - 9

5 4 Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till

högst 30 inkomstbasbelopP,

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,

sammanträdesersättningar samt andra idet pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna

konta nta ersättninga r.

För föftroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet

till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada elleföräldraledighet och på grund av sådan ledighet

fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad

som avdragits.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till föftroendevald

enligt 4 kap 12 g kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesteförmån eller
tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.
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5 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den föftroendevaldes pensionsgrundande inkomst
enligt $ 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5
inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a
$ l-AS angiven ålder, Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande
inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst
40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap, 6 g kommunallagen
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde
beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes
pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års
inkomstbasbelopp, Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200
kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen
med förändringen av inkomstbasbeloppet,

S 6 Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den
förtroendevalde har innehaft uppdrag, Med pensionsbehållning avses summan av de årliga
pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt g 11.

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till
ansökan om uttag.

g7 Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information tillden förtroendevalde om hans eller hennes
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

S 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt g 6, sker
månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad,
och i övrigt enligt överenskommelse mellan den föftroendevalde och pensionsmyndigheten,
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Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan'

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet

av pensionsbehållningen är högst L50 o/o av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av

förmånen börjar.

I9 Uppgiftsskyldighet

Föftroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna

fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter

kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på

annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas
på kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet'

S 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid

med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning
enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 $ kommunallagen
från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsniftliga månadsarvodet som den

förtroendevalde hade kalenderå ret före insju knandetidpu n kten gånger tolv'
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag,

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt

AGS-KL.

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning

enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.

Anmärkningar

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen),

2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för
utbeta I n ing av månadsersättn ing en I igt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under

270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald

under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning

eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt,

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid,

S 11 Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd enligt g 6 innebär att den föftroendevaldes pensionsbehållning betalas till
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och

sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn'

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika

mellan dessa barn.
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt 5 6, till förmånsberättigad
efterlevande under fem år.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av
pensionsbehållningen är högst L50 o/o av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen
börjar.

5 f2 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföUd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a 55
lagen om försäkringsavtal,

$ 13 Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.

5 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten utfärdar. Den föftroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension
eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit
emot sådan ansökan.

5 f5 Uppgiftsskyldighet m.m.

Föftroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att faststiilla rätten till sjukpension och efterlevandeskydd.
Föftroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten
till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge
undantag,
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KAPITEL 4

Familjeslrydd vid föftroendevalds dödsfall

5 I Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för föftroendevald som avses i 4 kap, 1 $ kommunallagen
och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på

heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid,

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KLIB antas av

fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäKige beslutar.

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag
inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omstiillnings- och pensionsbestämmelser för
föftroendevalda.

S 2 Rätt till familjeskydd

En förtroendevalds efterlevande har rätt till

o Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfalltill efterlevande vuxen och

. Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfalltill efterlevande barn'

S 3 Familjeskydd vid föftroendevalds dödsfall

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:

a) under tid då han eller hon uppffller förutsättningarna enligt $ 1,

b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser $ 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde
avlider:

c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna

b) - c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag
med pensionsrätt och den föftroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande
skydd för efterlevande.

I4 Familjeskydd till efterlevande vuxen

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och

registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunKen för dödsfallet.

5 5 Beräkning och utbetalning av familieskydd till efterlevande vuxen

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till
förmån i fem års tid.

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år motsvarar den månatliga förmånens värde

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med

förändringen av prisbasbeloppet.

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
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S 6 Familjeskydd tillefterlevande barn

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den föftroendevaldes arvsberättigade barn till
och med månaden innan barnet fyller arton år,

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till
barnpension enligt SFB,

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den föftroendevalde med
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.

g7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter
att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig
förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan
dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med
tolv.

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de
efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den
förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till
efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.Om ett
efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande
barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte
omfördelas mellan barnen.

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis
och i lika stora delar,

S 8 Utbetalning av förmåner

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader
efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett
fullständigt underlag för utbetalningen,

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den föftroendevalde omfattas av
familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från
pensionsmyndigheten.

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått
kännedom om dödsfallet.

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de
uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in
uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare,
Skatteverket, Försä kringskassan eller försäkringsinrättn ing.

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan
det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis
återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att
lämnade uppgifter var oriKiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge
beloppet.

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med
anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död.
Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 $ första stycket FAL.
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Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL

1. Definition av föftroendevald enligt 4 kap 1 $ kommunallagen

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i fullmäktige,
nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.

Med föftroendevalda avses ocKå ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen,
förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt
revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369).

2. Heltid och betydande del av heltid

Föftroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad som menas

med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen,

Kommunaldemokratiska kommitt6n ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att40 o/o,

motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en lägsta gräns,

vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. I9B2|B3:.97 tar departementschefen upp 40 o/o -

gränsen endast i fråga om uttästelse om visstidspension),

3. Efterskydd

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under
270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald
under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning
eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

4. Pensionsbehållning

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av
inkomstbasbeloppet (IBB).

Om rikdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör
pensionsområdet, direkt eller indireK, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid omständigheter
som ses som force majeure, ska awikelse kunna göras från nedanstående normer.

Normer

fnnan pension betalas ut

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas ut ska
pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras med kvoten av
inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för
kalenderåret (T), Uppräkning sker vid utgången av kalenderåret (t+1).

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska pensionsbehållningen

istiillet räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av det enligt ovan beräknade
värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan
pensionsbehållningen börjar betalas ut, Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad
som närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut.

Då pension betalas ut

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB ändrats i

förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut.
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL{ 8)

Detta cirkulär innehållerförslag till lokalt beslut

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 septernber 2018 antagit
ftirslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
fiiftroendevalda (OPF-KLI8). OPF-KLI8 gäller for fortrnendevalda som tidigare
omfaftats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats
av PBF eller PM-KL i kommunen, landstingetlregionen eller kommunalftirbundet.
OPF-KLI8 gäller, i likhet med OPF14, inte f,ör ftirtroendevalda som avgått 2014-12-
31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsfiirmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa fijrlroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KLI8 är utformat for tillämpning hos respektive kommun och landsting/region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelsema.

OPF-KL I 8 omfattar reviderade b estämmel s er ft)r fortroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten for OPF-I(LI8 har varit det
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KLI4), som antogs av SKLs styrelse
20131020.

I OPF-KLI4 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därft)r tagit fram fiirslag till nya
bestämmelser.

Förslaget om OPF-KLI 8 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om ornställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har fiirtydligats.

Förmånema i pensionsbestämmelsema motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på Iivsinkomstprincipen. Det tillagda
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd

Sveriges Kommuner och Landsting
Posf:118 82 Stockholm, Besök'Hornsgatan 20
Ifn: växel 08452 70 00, Fax: 08452 70 50
Org nr: 222000-031 5, info@skl.se, www.skl.se
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lor anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en

kollektiv örsäkringslösning utan hanteras separat av respektive huwdman.

Bifogas till cirkuläret

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension for fortroendevalda (OPF-

KLl8) med tillhörande bilaga och kornmentarer till bestämmelser om

omställningsstöd och pension fiir fiirtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret.

Förslag till lokala beslut

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att

kommunen/landstinget/regi onen beslutar

artt antabestämmelser om omställningsstöd och pension for förtroendevalda (OPF-

KL) med tillhörande bilaga.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian

Wennström

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelnin gen for arbetsgivarpolitik

{i*{rrtu_

Victoria Bergner

Niclas Lindahl

Bilagor: I Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension for
fortroendevalda (OPF-KL 1 8) med tillhörande bilaga

2 Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och

pension for fortroendevalda (OPF-KL I 8)

I

I

I
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Titel

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Fastställd av KF E 24 Den 22 april 2014 Sida
L:7Ersätter Utbytt den Siqn

Bestämm elser för omställn ingsstöd

$ f Tillämpningsområde

Beståmmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 $
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på
heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna tiltämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med
valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller
a nd ra omstäl I ni n gs- och pensionsbestä mmelser för förtroendeva lda.

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt
fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

5 2 Stöd för återgång till arbete

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegrånsat omställningsstöd och
kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så önskar, i

syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina)
uppd rag.

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes
omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar
för att få ett nytt arbete.

$ 3 Aktiva omställningsinsatser

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag
efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller
hon lämnar sitt uppdrag.

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken
kostnadsram som ska gälla. Oe åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika
individer.

$ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

.o
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och
med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den
förtroendeva ldes å rsa rvode å ret fore avgå n gstidpu n kten.
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Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstingetlregionen som längst
till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt
blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen
eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

$ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Förlängt ekonomiskt omstållningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag
efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års
ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt $ 4
upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som
längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

Förlä ngt ekon omiskt omstä I ln i ngsstöd utges av kom mu nen el ler la ndstin getlregionen
efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten,
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
ska samordnas med förvärvsinkomster.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos
kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

g 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som ful lmäktige beslutar.

$ 7 Samordning

Omställningsersåttningarna enligt 55 4 och 5 ska samordnaslminskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.
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$ 8 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt 55 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställningsstöd utbetalad
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

$ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för
att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt
omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga
uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har
förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket
utbetalda beloppet återbetalas,

Pensionsmyndigheten kan - om särskilda skäl föreligger - besluta att helt eller delvis
avstå från efterkrav.

Pensionsbestämmelser

5 f Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 g
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen.
Pensionsbestämmelserna tillåmpas på förtroendevald som väljs för första gången i

samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF,
PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna titlämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning,
om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har
rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt
PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder.

Med "rätt till egenpension" inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till
egenpension om ansökan härom ingivits.

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och
fastställa de villkor ifråga om pensionsrättens omfattning m,m, som kan finnas
motiverade.

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt
fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna.
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$ 2 Pensionsförrnånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser år
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c, efterlevandeskydd
d. familjeskydd

$ 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt gS 4 - 9 i

pensionsbestä m melserna.

$ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas
till högst 30 inkomstbasbelopp,

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes å rsa rvode, sa m manträdesersättni n ga r sa mt and ra i det
pensionsgru nda nde uppd ra get (u ppdragen ) utgivna kontanta ersättn i ngar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. det vill säga med
minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten även det
avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning,
graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller hon
är ledig enligt föräldraledighetslagen.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 5 kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller
kostnadsersättning.

$ 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst
enligt $ 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på Oe delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a 5 LAS
angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande
inkomsten.
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För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får
rätt till sjuk- eller aktivitetsersåttning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en

följd häråv med stöd av 4 kap. 9 $ kommunallagen befrias från sitt upp-drag före
måndatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
(sFB).

Anmärkning

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen;. Rensionsavgiften beråknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen
endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års
inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar
kommunen och landstingetlregionen ut motsvarande belopp direkt till den
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande,

$ 6 Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den
iörtroendevalde hår innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de
årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller landsting/region.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt $ 11,

$ T Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller
hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.

5 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt $ 6, sker
månadsviJoch tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension
utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och
fullmäktige.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör-få pension utbetalad tre
månader efter ået att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald
om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan
utbetalning av förmånen börjar,
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5 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension
Förtroendevald är skyldig att låmna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att
kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana
uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsåttningen ska minskas i skälig
omfattning,

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet
eller på annat sätt orsakar att för hög peniionsavgift avsätts, kän detta båopp avräknas
på kommande avsättningar av pensiönsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

5 1O Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäi<ringsbalken
och som en foljd härav med stöd av 4 kap. 9 g kommunallagen befrias från sitt uppdrag
före mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt g 4
som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersåttning
beviljades.

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersåttning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör
också råtten till sjukpension.

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock
inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
lämnas.

Anmärkningar

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen)

2'^Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av
månadsersättni ng enligt AGS-KL.

$ 11 Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt g 6, innebär att pension
betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid
förtroendevalds dödsfa I L

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till förtroendevald
utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt g 6, till formånsberättigad efterlevande
under max fem år.

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat utbetalas till
den föftroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till
efterlevande under maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas.
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Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner
och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller
adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas
lika mellan förmånsberättigade barn.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet
av pensionsbehållningen är högst 150 o/o av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av

o ...formanen Dorlar.

$ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående
avtalsförhandli ngar om AKAP-KL avslutats.)

g 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påfotiO i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och
100 a 55 lagen om försäkringsavtal.

$ 14 Ändringar av och tillägg til! bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
pensionsbestäm melsern a som fu ll mä kti ge besluta r.

$ 15 Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region,

g 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och
familjeskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

5 17 Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd
och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter
pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att
senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader
tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag,
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Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-70-27

Änenor zr Dnr KS 202t149t

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

2. upphäva nu gällande Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den

20 december 2017, S 152.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal

Oarbpf-ru (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut

om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och

pension f6r föftroendevalda - OPF-KL 18). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade

pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort' Dessa är

följande:

. Direktpension
o Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
. Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende

möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal

meiarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs'

max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring

dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen

egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte

t<tarar ått administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en

större risk för att felaktigheter kan uppstå'

Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom

kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen

vilket bör undvikas.

Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott

som år kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och

förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i

det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att

besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2027, gZI7, afr. bordlägga ärendet till nästa

sammanträde.
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FöREDRAGNINGSLISTA

2021-rO-27

Beslutsunderlag

o Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, $ I52
o Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202I-09-2L, g 292.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-L0-06, 9 2L7.
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPR.OTO KOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
13

9217 Dnr KS 202I149L

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde'

Sammanfattning av ärendet

Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal

där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut

om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och

pension för förtroendevalda - OPF-KL 1B). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är
följande:

. Direktpension

. Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda

. Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende

möjlighet till minskad arbetstid for äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.

max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring

dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen

egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte

klarar att administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en

större risk för att felaktigheter kan uppstå.

Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen

vilket bör undvikas.

Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott

som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och

förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i

det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor'

Beslutsunderlag

. Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, $ I52

. Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun

. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse'

. Arbetsutskottets beslut 202I-09-2I, g 292.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till
nästa sammanträde.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justerandes sig

I"ISW
Utd ragsbestyrka nde
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Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
202r-09-21

sida
6

s 2e2 Dnr KS 2021149I

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Pensronspolicy för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag

2. upphäva nu gällande Pensionspolrty för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december 2017,5 152.

Sammanfattning av ärendet

Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga forändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att folja SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda - OPF-KL 18). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är
följande:

. Direktpension
r Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
. Pensionsforstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.
max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring
dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte
klarar att administrera hanteringen av formånerna, All manuell hantering ger dessutom en
större risk för att felaktigheter kan uppstå.

Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.

Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i

det nya forslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta ifrågor som rör anställdas och föftroendevaldas pensionsvillkor.

Beslutsunderlag

. Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, $ L52

. Förslag till Pensionspolicy for anställda inom Melleruds kommun

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

2. upphäva nu gällande Pensionspolrty för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december 2017,5 i52.

Beslutsgång

Ordforanden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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Förslag till ny pensionspolicy

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslaget till ny pensionspolicy samt fatta beslut
om att den ska ersätta nu gällande pensionspolicy för Melleruds kommun daterad idec.2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens pensionspolicy är i behov av uppdatering. i samband med det har en generell
översyn gjods av nu gållande policy.

Beslutsunderlag

Pensionspolicy for Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, \ L52

Beskrivning av ärendet

Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda - OPF-KL 18). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort, Dessa är
foljande:

. Direktpension

. Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda

. Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs. max 5

medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring dessa
förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen egentligen
inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte klarar att
administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en större risk för
att felaktigheter kan uppstå.

Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.

Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i

det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.

Namn
Karl-Olof Petersson

Namn
Jeanette Sjölund

Beslutet skickas till
XXX

Kom munstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 2 1 2000- 14BB Webbplats : www. mellerud. se229
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Melleruds kommun ska arbeta aktivt för alt vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare
samt för atl skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunens pensions- och

trygghetssystem är en viktig del av medarbetarnas villkor för den framtida privatekonomin.

Bestämmelserna i kollektivavtalen är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller
individ uel la överenskommelser.

Syftet med pensionspolicyn är att:

o Beskriva det kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor.
. Få bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner
. Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner.

PENSIONSAVTALET FÖR ANSTALLDA

Kommunens anställda omfattas för näruarande av pensionsavtalefi Kollektivavtalad Pension
(KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda som har fått
rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas inte av KAP-KL utan av det
tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.

r KAP-KL gäller för alla anställda som fl7llt 28 år den 31 december 2013.
o A KAP-KL gäller arbetstagare födda 1986 eller senare.
r Nyanställda som är födda tidigare än 1986 och har en lön överstigande 7,5 Ibb har

möjlighet att ansluta sig till A KAP-KL

Förtroendevalda hanteras separat och ingår inte i denna policy, De avtal som gäller för
förtroendevalda är följande :

o OPF-K118 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-K114 eller som tillträtt
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, regionen eller
kommunalförbundet.

o OPF-K118 gäller, i likhet med OPF- K114, inte för förtroendevalda som avgått 20I4-I2-3L
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

. PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen gäller för förtroendevalda som

tillträtt tidigare än 2014.

Kom mu nstyrelseförvaltni ngen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: KQrru0Uel@CIellerud.se
Ban kgiro : 5502-277 6 Orga nisationsnum mer : 2 1 2000- 1488 Webbplats : Www flellerud.se

PENSIONSAVTALET FOR FORTROEN DEVALDA

PENSIONSAVTALET
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U NDER ANSTÄLLNINGSTI DEN

PENSiONSNÄOCTVruTNG TILL SAMTLIGA ANSTÄLLDA

De förändringar som genomförts i pensionssystem och avtal de senaste åren har gjort att
pensionsfrågorna blivit allt viktigare såväl för den enskilde som för arbetsgivaren. Det är
viktigt att de anställda ser pensionen som en del av anställningsvillkoren och att en trygghet
kan skapas inför pensioneringen. Tjänstepensionen kommer också att bli en allt viktigare
faktor för samtliga anställda i framtiden, både genom själva pensionen men även genom det
forsäkringsskydd som är kopplat till den.

LONEVAXLING TILL PENSION

Melleruds kommun erbjuder kommunens anställda att genom frivillig pensionsavsättning
bruttolöneväxla till pension. Kommunen erbjuder då rådgivning till den anställde om intresse
till löneväxling finns.

Löneväxlingen bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att Melleruds kommuns
kostnader är desamma oberoende av om löneväxling sker eller inte. Eftersom arbetsgivar-
avgiften är lägre för pensionsavsättningar, kan kommunen erbjuda ett tillägg till det
löneväxlade beloppet. Tillägget motsvarar en del av mellanskillnaden mellan sociala avgifter
på lön och den särskilda löneskatten på tjänstepensionen. Tillägget anpassas årligen till de
sociala avgifterna och den särskilda löneskatten,

De fackliga huvudorganisationerna har informerats och godkänt löneväxling till pension

Erbjudandet för att löneväxla riktar sig främst till medarbetare med en lön över 8.07
inkomstbasbelopp. Löneväxling får tillsammans med övriga pensionsförmåner inom ramen för
anställningen inte överstiga skatteverkets regler för vad som är avdragsgillt. För att kunna
starta löneväxling ska avtal tecknas mellan Melleruds kommun och medarbetaren. Avtalet gäller
tillsvidare. Avtalet upphör att gälla när medarbetare så begär, när anställningen upphör eller vid
dödsfall. Arbetsgivaren har mojlighet att säga upp avtalet om skatteregler, annan lagstiftning
eller förhållanden i övrigt ändras.

Erbjudandet innebär:

En möjlighet till en förmån till lägre kostnad jämfort med om samma förmån betalas med
nettolön.
En högre sparpremie och därmed högre pension jämföft med privat
pensionsspara nde,
Att nettolönen blir lägre efter skatt och löneväxling.
Att prem ieavsättn i ngen ti I I tjä nstepensionen bl i r oförä ndrad.
Ati den enskildes möjligheter till avsättning till privat pensionsförsäkring med
bibehållet skatleavdrag inte påverkas.

En möjlighet till högre total pension.

a

o

a

a

a
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ATT TÄNKA PA
Sjukpenning, föräldrapenning, a-kasseersättning och sjukersättning blir lägre för den som har

en lön understigandeT.5 prisbasbeloppl efterfrivillig pensionsavsättning. Bostadsbidrag,
förskoletaxa, underhållsbidrag kan också påverkas. Gränsen för att föräldrapenning inte ska

påverkas är 10 prisbasbeloppz.

Om lön efter växling understiger intjänandetaket för allmän pension (8.07 inkomstbas-

belopp3; minskar ingänandet till allmän pension. Därför avråds anställda med grundlön (efter

löneväxling) understigande årets inkomstbasbelopp att göra frivillig pensionsavsättning,

För anställd med en lön över 8.07 inkomstbasbelopp4 innebär löneväxling till pension jämfört
med en icke löneväxlingssituation att:

Avsättningen till det allmänna pensionssystemet blir oförändrad.

Ersättningarna från socialförsäkringssystemen, exempelvis sjukpenning, tillfällig
föräldrapenning med flera, blir oförändrade.

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och
nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med
bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan, Erbjudandet
omfattar förvaltningschefer, ekonomichef och HR-chef samt annan anställd i särskilt fall,
efter beslut av HR-chef i samråd med kommunchef.

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot
en premiebestämd ålderspension och risken överlåts till individen. Övriga pensionsförmåner
inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy. En premiebestämd
pensionslösning innebär en större flexibilitet och självbestämmande för den anställde i

jämförelse med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen. Premien motsvarar den som
kommunen betalar för förmånsbestämd ålderspension i det fall kommunen tryggat den med
försäkring.

EGET VAL
En anställd som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta sig till
alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda
ålderspensionen. En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP- KL kan inte återgå till
ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Den anställde väljer själv om
premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring samt om försäkringen ska

tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas
till den närmaste familjen, detta definieras i lagstiftningen som pensionsförsäkring, som en
månadsvis pension om den anställde avlider, Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Kommunen erbjuder via upphandlad pensionsadministratör individuell pensionsrådgivning i

samband med att den anställde ska fatta beslut om alternativ KAP-KL.

UTBETALNING
Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med
försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortaste
utbetalningstiden är vanligen fem år.

a
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Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter
individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är inte
en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas med återhållsamhet och i
särskilda fall.

Beslut om avtalspension fattas i varje enskilt fall av kommunchefen efter att förualtnings-
chefen tillsammans med HR-chef fastställt om förutsättningarna för avtalspension är
uppffllda.

Pensionspolicyn ska ses över vart fiärde år och uppdateras vid behov såsom ex.vis då det skett
förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. HR-chefen har
tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att redigera smärre tekniska
uppdateringar såsom ex.vis förändringar utifrån lagstiftning. Övergripande förändringar beslutas
av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala pensionsmyndighet när det gäller anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunstyrelsen beslutar i pensionsfrågor enligt denna
pensionspolicy.
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Melleruds kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare,
samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunens pensions- och trygghetssystem är en
viktig del av medarbetarnas villkor för den framtida privatekonomin.

Bestämmelserna i kollektivavtalen är ivissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller
ind ividuella överenskommelser.

Syftet med pensionspolicyn är att

e Beskriva det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor
o Få bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner knutna

till ålder
o Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra

förmåner som är knutna till ålder
o Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den enskildes

behov och förutsättni ngar
. Öka attraktionen som arbetsgivare

PE NSIONSAVTALET FÖR ANSTÄLLDA

Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension
(KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension {A KAP-KL). Anställda som har fått rätt
till sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas inte av KAP-KL utan av det tidigare
pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.

o KAP-KL gäller för alla anställda som fyllt 28 år den 31 december 2AL3.
o A KAP-KL gäller arbetstagare födda 1986 eller senare.
o Nyanställda som är födda tidigare än 1986 och har en lön överstigande 7,5 lbb har

möjlighet att ansluta sig till A KAP-KL

2

236



w
HELLENUDS

KOilHUt{

PENSIONSAVTALET FöR FÖRTROENDEVALDA

Förtroendevalda hanteras separat och ingår inte i denna policy. De avtal som gäller för
förtroendevalda är:

a OPF-KL gäller för förtroendevalda som nytillträtt efter valet 2014.
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som itidigare uppdrag
inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.

o PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen gäller för förtroendevalda som

tillträtt tidigare än 20L4

UPPDATERING

Melleruds kommun ser över pensionspolicyn vid behov eller på grund avförändringar i lagar
och kollektivavtal inom pensionsområdet.

BESLUTSORDNING

Kommu nstyrelsens personalutskott är kom m u nens centrala pensionsmyndighet
när det gäller anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor. Personalutskottet beslutar i
pensionsfrågor enligt denna pensionspolicy.

PENSlONSRÅOCIVruING TILL SAMTLIGA ANSTÄLLDA

De förändringar som genomförts i pensionssystem och avtal de senaste åren har gjort att
pensionsfrågorna blivit allt viktigare såväl för den enskilde som för arbetsgivaren. Det är
viktigt att de anställda ser pensionen som en del av anställningsvillkoren och att en trygghet
kan skapas inför pensioneringen.

Tjänstepensionen kommer också att bli en allt viktigare faktor för samtliga anställda i

framtiden, både genom själva pensionen men även genom det försäkringsskydd som är
kopplat till den.

LöNEVÄXLING TILL PENSIoN

Melleruds kommun erbjuder kommunens anställda att genom frivillig pensionsavsättning

bruttolöneväxla till pension. Kommunen erbjuder då rådgivning till den anställde om intresse
till löneväxling finns.

Löneväxlingen bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att Melleruds kommuns
kostnader är desamma oberoende av om löneväxling sker eller inte. Eftersom

3
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arbetsgivaravgiften är lägre för pensionsavsättningar, kan kommunen erbjuda ett tillägg till
det löneväxlade beloppet. Tillägget motsvarar en del av mellanskillnaden mellan sociala
avgifter på lön och den särskilda löneskatten på tjänstepensionen Tillägget anpassas årligen
till de sociala avgifterna och den särskilda löneskatten.

De fackliga huvudorganisationerna har informerats och godkänt löneväxling till pension

Erbjudandet innebär:

o En möjlighet till en förmån till lägre kostnad jämfört med om samma förmån betalas
med nettolön

r En högre sparpremie och därmed högre pension jämfört med privat
pensionsspara nde

o Att nettolönen blir lägre efter skatt och löneväxling
r Att premieavsättningen till tjänstepensionen blir oförändrad
o Att den enskildes möjligheter till avsättning till privat pensionsförsäkring med

bibehållet skatteavdrag inte påverkas
o En möjlighet till högre total pension

ATT TÄNKA PÄ

Sjukpenning, föräldrapenning, a-kasseersättning och sjukersättning blir lägre för den som har
en lön understigande 7.5 prisbasbeloppl efter frivillig pensionsavsättning. Bostadsbidrag,
daghe mstaxa, underhå llsbidrag kan också påverkas.

Gränsen för att föräldrapenning inte ska påverkas är L0 prisbasbelopp2.

Om lön efter växling understiger intjänandetaket för allmän pension (8.07

inkomstbasbelopp3) minskar intjänandet till allmän pension. Därför avråds anställda med
grundlön (efter löneväxling) understigande cirka 39 879 kronor per månad att göra frivillig
pensionsavsättning.

För anställd med en lön över 8.07 inkomstbasbeloppa innebär löneväxling till pension
jämfört med en icke-löneväxlingssituation att:

Avsättningen till det allmänna pensionssystemet blir oförändrad.

Ersättningarna från socialförsäkringssystemen, exempelvis sjukpenning, tillfällig
föräldrapenning med flera, blir oförändrade.

I 7.5 prisbasbelopp 2016: 332 250 kr

I 
I 0 prisbasbelopp 20 l6: 443 000 kr

3 8.07 inkomsrbasbelopp 2016: 478 55 I kr

a 7.5 inkomstbasbelopp 2016:444 750 kr

a

o
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ALTERNATIV KAP-KL

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och

nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med

bestämmelserna i KAP-KL mcijlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan.

Erbjudandet omfattar förvaltningschefer och motsvarande, samt annan anställd i särskilt fall.

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot
en premiebestämd ålderspension och risken överlåts till individen. Övriga pensionsförmåner
inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.

En premiebestämd pensionslösning innebär en större flexibilitet och självbestämmande för
den anställde ijämförelse med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen.

Premien motsvarar den som kommunen betalar för förmånsbestämd ålderspension i det fall
kommunen tryggat den med försäkring.

EGET VAt
En anställd som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta sig till
alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda
ålderspensionen. En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP- KL kan inte återgå till
ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består.

Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller
fondförsäkring samt om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd.

Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till den närmaste familjen, detta
definieras i lagstiftningen om pensionsförsäkring, som en månadsvis pension om den

anställde avlider.

Försäkringsbolag anvisas av kommunen

Kommunen erbjuder individuell pensionsrådgivning i samband med att den anställde ska

fatta beslut om alternativ KAP-KL.

UTBETATNING

Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med

försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livs-långt. Kortaste
utbetalningstid är vanligen fem år.

5
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DIREKTPENSION I SYFTE ATT BEHÅLLA NYCKELPERSONER

Ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde upprättas och villkorar att den anställde får
en extra pensionsavsättning. Pensionen tillfaller den anställde under förutsättning att denna
fullgörsina förpliktelser, exempelvis att jobba ikommunen fram tillen viss ålder. Om den

anställde inte fullgör sina förpliktelser tillfaller pensionskapitalet kommunen.

En direktpension är:

o En utfästelse om pension

o Direkt utbetald från arbetsgivaren, därav namnet

o 5äkerställer att företaget har medel för utbetalning av pensionen vid

pensioneringstidpu nkten

o En attraktiv förmån för den anställde som gör den anställdes förmånspaket mer
konkurrenskraftigt

o Ger kommunen en möjlighet att knyta upp nyckelpersoner och säkerställa
kompetens

o Ger den anställde en säkerhet genom pantsättning av kapitalförsäkringen om
kommunen skulle hamna på obestånd

o Utfästelsen kan omförhandlas

r Flexibla förvaltningsalternativ

I syfte att stödja arbetslinjen och därmed öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta
till 55 år eller längre, samt i kompetensväxlingssyfte, kan kommunen erbjuda följande
alternativ för tillsvidareanställa som fyllt 6! är. Arbetstidsminskningen är ingen rättighet för
den anställde utan beviljas efter beslut i varje enskilt fall.

Alternativ 1

Den anställde tillåts minska sin arbetstid till lägst 50 % av heltid. Lön betalas ut efter den

faktiska arbetstiden, och L00 % av lönen före arbetstidsminskningen fortsätter att
rapporteras som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt anställningstid,
dock längst till 55 års ålder. Den pensionsgrundande lönen förändras procentuellt med
faktiska löneökninga r.

Alternativ 2:

Den anställde tillåts minska sin arbetstid till 80 % av sin sysselsättningsgrad, erhåller 90 % av

lönen före arbetstidsminskningen och 100 % av lönen före arbetstidsminskningen fortsätter
att rapporteras som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt
anställningstid, dock längst till 65 års ålder. Den pensionsgrundande lönen till
tjänstepensionen förändras procentuellt med faktiska löneökningar.

MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FöR ÄIonT ANSTÄLLDA

b
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För båda alternativen omregleras anställningen till den nya sysselsättningsgraden. Den

anställde ska så långt som det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter men i mindre
omfattning.

Arbetstidsminskningen beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till
förutsättningarna i verksamheten. Kostnaden belastar respektive förvaltning.

Efter särskilt beslut finns möjlighet att förlänga alternativ L och 2 till längst 67 ärs ålder. För

att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får den anställde inte ta annat arbete samtidigt som

arbetstiden i kommunen minskas.

Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension,

socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom den kontanta
lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan.

PENSIONSFÖRSTÄRKNI NG VID FÖRTIDA UTTAG

Anställda som är tillsvidareanställda, med en sysselsättningsgrad på minst 50 % av en heltid,
som har fyllt 6L år kan ansöka om pension och samtidigt få en pensionsforstärkning.

I korthet innebär erbjudandet att du avslutar din anställning i Melleruds kommun och i

gengäld får antingen en pensionsförstärkning i form av ett fast månatligt belopp eller en

procentsats av grundlönen {exklusive tillägg). Beloppet utbetalas varje månad till dess du

fyller 65 år. Denna månatliga utbetalning är skattepliktig och beloppet är detsamma under
hela utbetaln ingsperioden.

När anställningsförhållandet mellan dig och Melleruds kommun upphör får du inte längre

arbeta hos oss, men du är fri att arbeta hos en annan arbetsgivare om du skulle vilja det.
Pensionsförstärkning är inte en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas i

särskilda fall. Återbesättning får endast ske i undantagsfall.

sÄRsKrLD AVTALSpENSToN ENLTGT öveRTNSKoMMELSE (öK-sAp)

Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter
individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är inte
en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas med återhållsamhet och i

särskilda fall.

BESLUT

Beslut om avtalspension fattas i varje enskilt fall av kommunchefen efter att
förva ltn i ngschefen faststä I lt om förutsättn inga rna för avta lspension ä r up pfyl I d a

7
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2027-rO-27

ARENDE 22 Dnr KS 202U534

Arbetsmiljömål 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2022 i Melleruds kommun

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbeBmiljö som
kännetecknas av transparens, delaktighet, goff bemötandg en hållbar arbetssituation samt
möjligheter till kompetens - och ka rä rs u tueckling.

Beslutet innebär att tidigare mål beslutade i Kommunfullmäktige 2019-03-27, Dnr KS

2019144.026 upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet

En ligt kommunens arbetsmiljöpolicy, med tillhörande tillämpningsanvisningar, ska
kommunfullmäktige besluta om de övergripande målen för arbetsmiljöarbetet i Melleruds
kommun.

Mot bakgrund av att kommunen noterat i arbetsmiljöpolicyn att kommunen ska ha friska
arbetsplatser bör ett ständigt arbete pågå med att försöka förbättra arbetsmiljön så långt
det är möjligt. För att lyckas med detta arbete krävs att arbetsgivaren har en pågående
dialog med medarbetarna i avsikt att skapa en god, hållbar och riskfri arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

r Arbetsmiljöpolicy
. Tillämpningsanvisningar för arbetsmiljöarbetet.
o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 202I-L0-L9,5 350.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-to-t9

sida
23

s 3s0 Dnr KS 2021/534

Arbetsmiljömål 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2022 i Melleruds kommun

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som
kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötandg en hållbar arbetssituation samt
möjlig heter till kompetens- och ka rrä rs utueckling.

Beslutet innebär att tidigare mål beslutade i Kommunfullmäktige 20L9-03-27, Dnr KS

20L9144.026 upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, med tillhörande tillämpningsanvisningar, ska

kommunfullmäktige besluta om de övergripande målen för arbetsmiljöarbetet i Melleruds
kommun.

Mot bakgrund av att kommunen noterat i arbetsmiljöpolicyn att kommunen ska ha friska
arbetsplatser bör ett ständigt arbete pågå med att försöka förbättra arbetsmiljön så långt
det är möjligt. För att lyckas med detta arbete krävs att arbetsgivaren har en pågående

dialog med medarbetarna i avsikt att skapa en god, hållbar och riskfri arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

o Arbetsmiljöpolicy
o Tillämpningsanvisningar för arbetsmiljöarbetet.
o Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål
ska gälla för 2022 i Melleruds kommun:

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som
kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötandq en hållbar arbetssituation samt
möjlig heter till kompetens- och ka riä rc utveckling.

Beslutet innebär att tidigare mål beslutade i Kommunfullmäktige 2019-03-27, Dnr KS

20L9144.026 upphör att gälla.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

J ustera sign Utdragsbestyrkande
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
202t-09-27 KS 20211534

Berit Hallersbo
T.f. HR-chef
0530-181 20

berit, hallersbo@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

| (2)

Kommunfullmäktige

Arbetsmiljömål 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2022 i Melleruds kommun

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som
kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötandq en hållbar arbetssituation samt
möjlig heter till kom petens- och ka nä rs utueckling.

Beslutet innebär att tidigare mål beslutade i Kommunfullmäktige 20L9-03-27, Dnr KS

20L9144.026 upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, med tillhörande tillämpningsanvisningar, ska
kommunfullmäktige besluta om de övergripande målen för arbetsmiljöarbetet i Melleruds
kommun,

Mot bakgrund av att kommunen noterat i arbetsmiljöpolicyn att kommunen ska ha friska
arbetsplatser bör ett ständigt arbete pågå med att försöka förbättra arbetsmiljön så långt det är
möjligt. För att lyckas med detta arbete krävs att arbetsgivaren har en pågående dialog med
medarbetarna i avsikt att skapa en god, hållbar och riskfri arbetsmiljö.

Beslutsunderlag
o Arbetsmiljöpolicy
e Tillämpningsanvisningar för arbetsmiljöarbetet.

Beskrivning av ärendet

På POLSam har frågan om nytt arbetsmiljömål diskuterats och ett förslag togs fram. I KOMSam

2021-08-30 har målet samverkats med positivt bifall till förändringen, Vårdförbundet önskar att
få med skrivning kopplat till kompetensförsörjning i målet, vilket tillagts.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488244



MELLERUDS KOMMUN KO M M U NAL FORFATTN I NGSSAM LING Ftik
Titel

Fastställd av KF E 151 Den 21 november 2018 Sida
1:1Ersätter Utbytt den Siqn ll

Arbetsmiljöpolicy för Melleruds kommun

En bra och trivsam arbetsmiljö är en förutsättning för att Melleruds kommun ska kunna
vara en konkurrenskraftig arbetsgivare hos såväl våra befintliga medarbetare som de nya
medarbetare vi vill rekrytera iframtiden, Arbetsmiljön iMelleruds kommun ska därför
kännetecknas av:

. Arbetsförhållanden som möjliggör arbete fram till pensionen. Arbetet ska ledas och
anpassas på ett sätt som ger balans mellan arbetets krav och medarbetarnas
individuella förutsättningar samt ge möjlighet för medarbetare att påverka sin egen
a rbetssituation.

. Att verksamhetens mål är tydliga. Att planer och prioriteringar är kommunicerade och
väl kända för alla, där varje medarbetare förstår sin egen roll och uppgift för helheten.

Delaktighet, utvecklingsmöjligheter och samverkan så att varje medarbetare upplever
sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. Våra arbetsplatser ska kännetecknas
av trivsel, utveckling och kreativitet i ett öppet och inkluderande klimat där alla
medarbetare behandlas med respekt och ges lika rättigheter och möjligheter. Det är
en självklarhet att våra arbetsplatser är jämlika och fria från mobbning, diskriminering
och tra kasserier.

a

a

a

Friska arbetsplatser där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, lust att
lära och vilja att utveckla verksamheten. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut
och vi ska konsekvent arbeta med att stärka friskfaktorerna iden organisatoriska,
fysiska och sociala arbetsmiljön så att våra medarbetare inte drabbas av ohälsa eller
skadas på grund av arbetet.

Att vi minst uppfyller den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och att vi
fortsätter eftersträva förbättringar av arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet sker i

samverkan med de fackliga organisationerna. Utgångspunkten är att arbetsgivaren
har huvudansvaret för arbetsmiljön men att arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan
där alla har ansvaret att aktivt medverka. I Mellerud betyder det att arbetsmiljöfrågor
behandlas av dem som det närmast berör genom ett kontinuerligt och nära samarbete
mellan arbetsgivare, skyddsombud och anställda.

Mål för arbetsmiljöområdet,

Kommunfullmäktige antar för de övergripande målen för arbetsmiljöarbetet vilka noteras
i styr- och ledningsplanen för Melleruds kommun.

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisningar för det konkreta arbetsmiljöarbetet utformas av HR-chefen i

samverkan med fackliga organisationer och beslutas av kommunchefen. Revidering sker
vid behov. Se dokumentet: "Anvisning - MAl, roller och ansvarsfördelning för
arbetsmiljöarbetet i Melleruds kommun".
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MELLERUDS KOMMUN KO M M U NAL FORFATTN INGSSAM LI NG Flik
Titel
Må|, roller och ansvarsfördelninq för arbetsmiljöarbetet i Melleruds kommun
Fastställd av E Den Sida

1:3Ersätter Utbytt den Siqn Jl

Til lä mpningsanvisni ngar:
Må|, roller och ansvarsfördelning för arbetsmiljöarbetet i
Melleruds kommun

Mål för arbetsmiljöområdet.

I styr- och ledningsplanen för Melleruds kommun finns ett antal arbetsmiljörelaterade
mål uppsatta, på övergripande organisationsnivå liksom på underliggande nivåer. wålen
för arbetsmiljöområdet kan skifta från år till annat mot bakgrund av politisk målsättning,
omvärldens förändringar men också utifrån hur väl vi som örganisation lyckas med de
mål vi föresatt oss. Lyckas vi - formas nya må1, allt i ett led av ständiga forbättringar.

wtålen initieras och beslutas av kommunfullmäktige varvid nåmnderna och
forvaltningarna har att årligen formulera konkreta förväntade resultat och mått i syfte att
nå kommunfullmäktiges må1. Ledningsorganisationen kommenterar sina insatser och
resultatet följs upp årligen med däremellan liggande prognoser för redovisning i

samverkansgrupp, nämnderna och till kommunfullmäktige.

Ansvarsfördelnin g / roller i Mellerud kommuns arbetsmiljöarbete

Arbetsmi ljöpol icyn är kom munens styrdokument i nom arbetsm i ljöområdet.
Arbetsmiljöpolicyn anger tillsammans med arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets
föreskrifter (AFS) och arbetstidslagen de grundläggande principer och det
forhållningssätt som kommunen har för sitt arbete med arbetsmiljöfrågor.
Det sammantagna regelverket utgör grunden för denna beskrivning av ansvarsfördelning
av kommu nens arbetsmiljöarbete.

Kommunfullmäktige har att;

Fatta beslut om en skriftlig arbetsmiljöpolicy.
I samband med arbetet för styr- och ledningsplanen sätta mål för arbetsmiljöarbetet
samt följa upp dessa.
Fördela a rbetsmi ljöu ppgifter ti ll nä m nderna.
Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn och
beslutade mål för arbetsmiljön.
Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga
budgetbeslut.

Nämnderna har att;

a

a

. Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen, gällande föreskrifter
och kommunfullmäktiges beslutade mål för arbetsmiljön.

. Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för
att kunna driva arbetsmiljöarbetet.

. Ge förvaltningschefen rått att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att ett
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan drivas ute på arbetsplatserna och att
tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med,

. Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp
a rbetsm i ljöinvesteri n ga r i det å rl iga bud getförslaget.
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Må|, roller och ansvarsfördelninq för arbetsmiljöarbetet i Melleruds kommun
Faststålld av E Den Sida

2:3Ersätter Utbytt den Siqn JJ

a

a

Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp och fungerar både på
förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna.

a

Kommunstyrelsen har att;

Genom sin personalenhet utvärdera och revidera arbetsmiljöpolicyn och övriga
styrdokument inom arbetsmiljöområdet.
Genom personalenheten årligen ta fram statistik över arbetsskador,
sjukfrånvaro etc. och delge förvaltningarna informationen.
Genom personalenheten ge stöd i arbetsmiljöfrågor till ledningsorganisationen.
Genom personalenheten bereda utbildningar och fortbildning i arbetsmiljöområdet till
politiker och ledningsorganisation.

a

a

a

a

Chefen har att;

Känna till arbetsmiljölagstiftningen och de arbetsmiljöregler som gäller arbetsplatsen
samt verka för en säker arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt som fysiskt, i syfte
att förebygga så inte medarbetare utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Verka för att uppnå de beslutade arbetsmiljömålen,
Tillse att alla anställda får den introduktion, utbildning och information som behövs för
att kunna arbeta säkert.
Regelbundet och vid förändringar eller inköp undersöka och riskbedöma
organisatorisk, fysisk och social arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgårder som
behövs för att skapa en trygg och säker arbetsplats.
Undersöka, bedöma och åtgärda arbetsmiljön utifrån det systematiska
arbetsmiljöarbetet samt skriftligen följa upp och redovisa arbetsmiljöarbetet för
information till nämnd och till central samverkansgrupp (KOMSAM).
Bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete.
Informera sin personal om gällande arbetsmiljöpolicy och andra av arbetsgivaren
framtagna riktlinjer och styrdokument för de olika delarna i arbetsmiljöområdet.
Vid tecken på missbruk eller kränkande särbehandling (diskriminering, mobbning,
trakasserier) omedelbart vidta åtgärder och vid behov rådfråga sakkunnig.
Utreda och åtgärda inrappofterade arbetsmiljöhändelser.
Samarbeta med fackliga ombud och skyddsombud.
Anlita företagshälsovården i den utsträckning som arbetsförhållandena kräver.
Vid störningar i arbetsmiljön, dokumentera händelsen och arbetet med denna.
Genomföra arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal med dialog kring arbetsmiljön

Medarbetaren har attl

r Ta ansvar för sin egen hälsa, och vid sjukdom ta ansvar för sin rehabilitering.
. Uppmårksamma hälsorisker för chefen samt rappoftera arbetsmiljöhändelser.
. Använda den skyddsutrustning som finns på arbetsplatsen.
. Bidra med kunskap, vilja och engagemang i syfte att utveckla arbetsplatsen samt

påverka sin egen arbetssituation.
. Bidra till en arbetsmiljö därtrivsel och gemenskap råder, dvs. en arbetsmiljö som

inkluderar, respekterar och lyssnar på samtliga medarbetare och är fri från mobbing,
diskriminering och trakasserier.

I

a

a

a

a

a
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Må|, roller och ansvarsfördelninq för arbetsmiljöarbetet i Melleruds kommun
Fastställd av q Den Sida

3:3Ersätter Utbytt den Siqn JJ

Skyddsombudet

Skyddsombudet är en arbetstagare utsedd av arbetstagarorganisationen på
arbetsplatsen, som är med vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av
åtgärder och ådiga uppföljningar. Om skyddsombudet anser att åtgärder behöver vidtas
för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till
arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig
fara för arbetstagares liv eller hälsa kan skyddsombudet bestämma att arbetet skall
avbrytas i avvaktan på ställningstagande av arbetsmiljöverket. Som chef ska du
samarbeta med skyddsombudet. Finns inget skyddsombud i den enskilda verksamheten
ska huvudskyddsombud kontaktas.

socsAM, KUNSAM, SAMSAM

Varje samverkansgrupp på förvaltningsnivå är skyddskommitt6 enligt arbetsmiljölagen
Dessa grupper ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom förvaltningens område.
Samverkansgrupperna på förvaltningsnivå ska årligen göra en sammanställning
över det läge som råder i förvaltningen. Sammanställningen på
förvaltningsnivå ska ske i samband med att budgetförslag redovisas. Det som bör

o.,
fokuseras pä är framför allt:

Persona lomsättning
Sj ukskrivni ngsfrekvens sa mt a rbetsskador
Sammanhängande sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar
Behov av rehabiliteringsinsatser
Effekten av vidtagna rehabiliteringsåtgårder
Behov av insatser i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
Behov av andra insatser, till exempel utbildning inom vissa arbetsmiljöområden
Introd u kti onsruti ner

KOMSAM

Den centrala samverkansgruppen (KOMSAM) är kommunövergripande och ska med
utgångspunkt från årslägesbeskrivningarna från förvaltningarnas samverkansgrupper
sammanställa ett material till kommunstyrelsen, som läggs till grund för de satsningar
som behöver göras inom arbetsmiljöområdet. Denna process skall vara samordnad
med kommunens verksamhetsplanering. Därför ska sammanställningen på
förvaltningsnivå ske i samband med att budgetförslag redovisas. Den centrala
samverkansgruppen sammanställning skall föreligga inför budgetberedningen.

a

a

a

a

a

Företagshälsovården

Företagshälsovården är ett komplement till den kompetens på arbetsmiljö och
rehabiliteringsarbetet som finns i kommunen. Företagshälsovården arbetar med
arbetsmiljö och hälsofrågor för anställda i Melleruds kommun och är avsedd för
arbetsrelaterade ärenden. Till uppgifterna hör till exempel att verka för att
rehabiliteringsarbetet blir en naturlig del av kommunens uppgifter, förhindra skador och
sjukdom av arbete, minska sjukfrånvaron, främja arbetsmotivation och trivsel samt
fungera som stöd för både arbetstagare och chefer i rehabilitering.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-ro-27

Änerupe zg Dnr KS 20211533

Gratifikation till kommunens anställda 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 4 X 250 kronor inkl. moms i form av presentkoft till
kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med

sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa uppskattning för insatser

under året.

Sammanfattning av ärendet

Pandemin har påverkat samhället och individer markant. Våra medarbetare har ställts inför
ansträngande utmaningar, likaså näringslivet. Med anledning av detta föreslås kommun-
styrelsen besluta om en gåva till personalen for att visa uppskattning för insatser under året,

stärka arbetsgivarvarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet, då många näringsidkare

befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge.

Skatteverket möjliggör även i år en särskild och tillfällig satsning för arbetsgivare att ge

skattefria gåvor till personalen, upp till ett värde på f OOO kronor per anställd. Detta utöver ex.

vis möjligheten att ge skattefrijulgåva. Beslutet gäller för gåvor som lämnas senast den

31 december 202I.

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

kommunen kopplade till köpmannaföreningen i Mellerud, om beslut faller enligt förslag.
Presentkort till ett belopp av totalt 1 000 kronor inkl. moms föreslås att delas ut till kommunens

tillsvidare- och månadsanställda samt till timavlönad personal som under året totalt arbetat 100

timmar eller mera. Kostnaden beräknas till cirka 1 400 000 kronor. Finansiering sker inom

komm unstyrelsens förfoga ndea nsvar.

Kommunstyrelsen beslutade 2020 att ge en gåva pä 2 ggr 250 kronor inklusive moms i form av
presentkort till kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad
personal med sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa

uppskattning för insatser under 2020

Beslutsunderlag

o Skatteverkets information om gåvor till anställda 2021
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202I-L0-I9,5 351,
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Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Justera

SAM MANTRADESPROTOKOTL
Sammanträdesdatum
202t-10-79

sida
24

S 351 Dnr KS 202L1533

Gratifikation till kommunens anställda 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 4X250 kronor inkl. moms iform av presentkort till
kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med
sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa uppskattning för insatser
under året,

Sammanfattning av ärendet

Pandemin har påverkat samhället och individer markant. Våra medarbetare har ställts inför
ansträngande utmaningar, likaså näringslivet. Med anledning av detta föreslås kommun-
styrelsen besluta om en gåva till personalen för att visa uppskattning för insatser under året,
stärka arbetsgivarvarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet, då många näringsidkare
befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge,

Skatteverket möjliggör även i år en särskild och tillfällig satsning för arbetsgivare att ge
skattefria gåvor till personalen, upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd, Detta utöver ex.
vis möjligheten att ge skattefri julgåva. Beslutet gäller för gåvor som lämnas senast den
31 december 202L

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

kommunen kopplade till köpmannaföreningen i Mellerud, om beslut faller enligt förslag,
Presentkort till ett belopp av totalt 1 000 kronor inkl. moms föreslås att delas ut till kommunens
tillsvidare- och månadsanställda samt till timavlönad personal som under året totalt arbetat 100
timmar eller mera. Kostnaden beräknas till cirka 1 400 000 kronor. Finansiering sker inom
kommu nstyrelsens förfogandeansvar.

Kommunstyrelsen beslutade 2020 att ge en gåva pä 2 ggr 250 kronor inklusive moms i form av
presentkort till kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad
personal med sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa
uppskattning för insatser under 2020

Beslutsunderlag

. Skatteverkets information om gåvor till anställda 2021.
o Kommu nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 4X250 kronor
inkl. moms i form av presentkort till kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda
och timavlönad personal med sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att
visa uppskattning för insatser under året.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

\,}

sign Utd ragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Gratifikation till kommunens anställda 2O2L

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 4X250 kronor inkl. moms i form av presentkort till
kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med

sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa uppskattning för
insatser under året.

Sammanfattning av ärendet

Pandemin har påverkat samhället och individer markant, Våra medarbetare har ställts inför

ansträngande utmaningar, likaså näringslivet, Med anledning av detta föreslås kommun-
styrelsen besluta om en gåva till personalen för att visa uppskattning för insatser under året,

stärka arbetsgivaruarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet, då många näringsidkare
befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge.

Skatteverket möjliggör även i år en särskild och tillfällig satsning för arbetsgivare att ge

skattefria gåvor till personalen, upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta utöver

ex. vis möjligheten att ge skattefrijulgåva. Beslutet gäller för gåvor som lämnas senast den

31 december 2021.

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

kommunen kopplade till köpmannaföreningen i Mellerud, om beslut faller enligt förslag.
Presentkort till ett belopp av totalt 1 000 kronor inkl. moms föreslås att delas ut till
kommunens tillsvidare- och månadsanställda samt till timavlönad personal som under året
totalt arbetat 100 timmar eller mera. Kostnaden beräknas till cirka 1 400 000 kronor,
Finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeansvar.

Kommunstyrelsen beslutade 2020 att ge en gåva pä 2 ggr 250 kronor inklusive moms i form
av presentkort till kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad
personal med sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa

uppskattning för insatser under 2020.

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488251



Förlängning av tillfällig mojlighet att ge skattefria gåvor
1 januari till 31 december 202L
Den tillfälligt utvidgade möjligheten för arbetsgivare att ge skattefria gåvor till anställda förlängs

till att gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Gåvornas värde får inte överstiga

2 000 kr per anställd (3 $ lagen [2021:300] om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri
parkering och gåva till anställda). Skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan

finns, som exempelvis julgåvor.

Gåvorna får inte ges i pengar. Detta är samma definition som används i Sl(/ A 2020:27 när det
gäller skattefria gåvor enligt 11 kap. 14 $ IL. Det innebär även att arbetsgivaren måste betala

direkt till den som erbjuder varan eller tjänsten. Den anställda kan inte göra ett utlägg och få

ersättning från arbetsgivaren. Utlägg för arbetsgivarens räkning uppfyller inte kraven för
skattefrihet. De anställda kan få olika gåvor men med samma värde och gåvorna kan ges vid

flera tillfällen, Skattefriheten gäller till den del gåvorna inte sammantaget har ett värde som

överstiger 2 000 kr inklusive mervärdesskatt. Om gåvan är värd mer än 2 000 kr så beskattas

den del som överstiger 2 000 kr.

Gåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om

skattefrihet ska vara tillämpliga (prop, 2O20l2l:L66 sid.41),

Exempel: gåvor med tillfällig skattefrihet

En arbetsgivare beslutar sig för att ge sina anställda ett presentkort på 1 000 kr inför den

kommande sommarsemestern. Därefter beslutar sig arbetsgivaren även för att ge sin personal en

produkt ur sitt eget softiment som har ett värde av 1 000 kr inklusive mervärdesskatt.

Skattefrihet gäller i och med att gåvornas belopp sammantaget inte överstiger 2 000 kr per

anställd,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-LO-27

ÄRrruor z+ Dnr KS 202U259

Förbu ndsord n i ng för Sa mord n i n gsförbu ndet Väst

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst att gälla från

och med 1 januari 2022 under förutsättnming att samtliga medlemmar i Samordningsförbundet

godkänner den,

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2021, S 96, att ansöka om medlemskap i

Samordningsförbu ndet Väst.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställde sig vid ett extrainsatt styrelsemöte den 7

oktober 2021 enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet' För att

Melleruds kommun ska kunna ingå i Samordningsförbundet Väst från och med den 1 januari

2022 behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat om ny förbundsordning för

förbundet senast den 30 november 2021.

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22, g 96'

. Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

. Samordningsförbundet Väst bidrag per part2022
o Inbjudan till medlemsdialog-/samråd'
. Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till Melleruds kommun.

o Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Väst.

. Kom m u nstyrelseförvaltn i ngens tjä nstes krivelse'

Årendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2027,
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Gud ru n Emi lsdotti r < g ud ru n.emi lsdotti r@sofvast.se >

den 19 oktober 2021 13:08

Morgan E. Andersson; DanielJensen; lngrid Engqvist; Carina Holmqvist;Tanja
Mattsson; Kommunen
VB:Till beslut
Sof Väst medlemssamråd lnbjudan och dagordning 15 okt.pdf;Avsiktsförklaring
Mellerud med i Sof Väst.pdf; Bilaga 2 Beslut KF Mellerud ansökan Sof Väst.pdf;
Bilaga 3 Ansökan från Mellerud om medlemsskap i Sof Väst.pdf; Bilaga 4 Sof Väst

bidrag per part 2022inklexkl Mellerud.pdf; Bilaga 1 Förbundsordning Sof Väst

2022 justerat 1B okt.pdf

Hej och för kännedom och OBS ny justerat förbundsordning (bilagal)!

Det var medlemsråd i Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) i fredags och samtliga medlemmar är positiva till att
Mellerud kommun blir medlem av förbundet från och med

2022-Or-0L.
Samtliga medlemmar i Sof Väst kommer att se till att beslut har fattats om den nya förbundsordningen senast den

30 november och samma måste ske i Melleruds kommun.
Sof Väst har flyttat styrelsemötet som skulle varit i november för att ta verksamhetsplan 2022,till den 10 december,

för att kunna ha Melleruds kommun med iverksamhetsplanen och i budgeten.
Min utgångspunkt är därför att även Melleruds kommun ser till att processen håller och fattar beslut om
förbundsordningen i Kommunfullmäktige den 17 november.
KS_AU (19 oktober) inför KS (3 november)och sen vidare för beslut i kommunfullmäktige (17 november).

Jag har blivit uppmärksammat på att iförbundsordningen (som niharfåtttidigare, bilaga l imailet nedan från 15

oktober) där hade jag fört in under:

5 6 uppgifter och beslutande rätt
Styrelsen har rötta ott besluta om ott styrelseledamöter och ersöttare i styrelsen ska få delta på

styrelsemöte på distans.

Detta är inte beslutat ännu utan är på remiss att det ska gälla from årsskiftet och då gäller det, lagen är överordnad
förbundsordningen och därför behöver det inte stå i förbundsordningen.

Fick rekommendation att vitar bort denna meningen i bilaga 1 Förbundsordning Sof Väst.

Jag är därför mycket tacksam om ni inför beslut och utskick byter ut bilaga 1 till denna som nu heter:
Bilaga 1 Förbundsordning Sof Väst 2022 justerat 18 okt.
Ursäkta detta och tacksam om ni meddelar mig om jag behöver förankra denna ändring hos andra inom er
myndighet?

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta om att ledamöter och

ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans.

Ta del av laqrådsremissen på reqerinqen.se

Har ni frågor hör gärna av er

Bästa hälsningar

Guörrin

Gudrun Emilsdottir
Förbundschef
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s
Sa mordningsförbundet Väst
Silentzvägen 6

451- 50 Uddevalla

gud run.em ilsdottir@sofuast.se
0522 - 69 51 33 eller 0739 - 44 46 02
www.sofuast.se

Följ oss

o
på Facebook

Gudrun Emilsdottir
Skickat: den L2 oktober 2021I3:5I
Till: Morgan E. Andersson <morgan.e.andersson@mellerud.se>; DanielJensen <daniel.jensen@mellerud.se>;
ingrid.engqvist@fargelanda.se; Carina Holmqvist <carina.holmqvist@mellerud.se>; Tanja Mattsson
<ta nja.mattsson @mellerud.se>; komm unen @mellerud.se
Ämne: Till beslut

Hej Mellerud och se mail nedan, det är till er för kännedom och självklart behöver bifogad Förbundsordning även
godkännas av KF i Mellerud.
I beslutet i Mellerud får stå att den godkänns under förutsättning att samtliga medlemmar i Samordningsförbundet
Väst godkänner den.

Jag är tacksam för att ni bevakar att det kommer med i arbetsgången om handlingarna/förbundsordningen ska först
till, KS_AU (19 oktober) inför KS (3 november) och sen vidare för beslut i kommunfullmäktige (17 november).
Datumen eftersom målsättningen är att det ska bli klart senast den 30 november.

Har ni frågor hör gärna av er

Ser framemot bra samarbete

Bästa hälsningar

Guörrln

Gudrun Emilsdottir
Förbundschef

Sa mordningsförbundet Väst
Silentzvägen 6

45L 50 Uddevalla

eud run.em ilsdottir@sofuast.se
0522 - 69 51 33 eller 0739 - 44 46 02

www.sofuast.se

Följ oss på Facebook

2
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Från: Gudrun Emilsdottir
Skickat: den 12 oktober 2O2I 13:33

Till: Ulrika Söderlund <ulrika.soderlund@vgresion.se>; Ulrika Haugland (ulrika.haueland(astromstad.se)
<ulrika.haugland@stromstad.se>; Reimbert, Sofia <Sofia.Reimbert@tanum.se>; Anna-Lena Höglund <anna-

lena.hoglund@sotenas.se>; Fredrick Göthberg <Fredrick.Gothbere@munkedal.se>; Mari-Louise Dunert (mari-

louise.dunert@lvsekil.se)<mari-louise.dunert@lvsekil.se>; Sebastian Johansson
<sebastian.iohansson@uddevalla.se>; Emelie Werling Söderroos <emelie.werlingsoderroos@orust.se>;

iosefine.blid@fargelanda.se; Anders Paulsson <anders.paulsson@arbetsformedlingen.se>; Andersson Anna (1485)

<anna.s.andersson@forsakringskassan.se>; Annica Erlandsson (annica.erlandsson@sotenas.se)

<annica.erlandsson@sotenas.se>; Biltmark Linda (1485)<linda.biltmark@forsakrinsskassan.se>; Britt-Marie Andrdn-

Karlsson <britt-marie.andren-karlsson@orust.se>; Catarina Sjöstrand (catarina.siostrand@arbetsformedlingen.se)
<catarina.siostrand @a rbetsformed lingen.se>; Henrik Sundström - Uddevalla kommun
(henrik@advokatsundstrom.se)<henrik@advokatsundstrom.se>; Karin Blomstrand
(karin.blomstrand@munkedal.se)<karin.blomstrand@munkedal.se>; Kenneth Carlsson
(kenneth.carlsson@fargelanda.se) <kenneth.carlsson@fargelanda.se>; Nils-Olof Bengtson
(nils.olof.bengtson@sotenas.se)<nils.olof.bengtson@sotenas.se>; Pia Tysklind (pia.tvsklind@stromstad.se)
<pia.tvsklind@stromstad.se>; Ricard Söderberg (ricard.soderbers@lvsekil.se)<ricard.soderberg@lvsekil.se>; Robert

Yngve (robert.vngve@sotenas.se)<robert.vngve@sotenas.se>; roger.wallentin@tanum.se
Ämne: VB: Sof Väst medlemssamråd 15 okt inbjudan

Hej och se mailnedan!
Jag litar på att ni är behjälpliga så att vi ska lyckas med processen att Melleruds kommun kan bli medlem i

Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) from 2O22-OL-0L.

Vi är väl medvetna om att tiden är knapp och självklart måste Melleruds medlemskap godkännas av samtliga

medlemmar iSof Väst.
Om jag förstår arbetsgången rätt så ska i kommunerna och regionen handlingarna först till, om det är beredning/AU
inför KS/HSNN och sedan till KS/HSNN och sen vidare för beslut i respektive kommunfullmäktige och till
regionstyrelsen (uppfattar att det är delegerat från regionfullmäktige till regionstyrelsen).
Och målsättningen är att det ska bli klart senast den 30 november.

På förhand tack för hjälpen

Bästa hälsningar

Guörrin

Gudrun Emilsdottir
Förbundschef

.'-

Sa mordningsförbundet Väst

Silentzvägen 6

451- 50 Uddevalla

gudrun.emilsdottir@sofuast.se

0522- 69 5133 eller0739 -444602
www.sofuast.se

Följ oss på Facebook

o
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Från: Gudrun Emilsdottir
Skickat: den 12 oktober 202L I3:L8
Till: anna.m.iohansson@arbetsformedlinRen.se; Edfeldt Lina (2930) <lina.edfeldt@forsakringskassan.se>; Håkan

Linnarsson <hakan.linnarsson@vgregion.se>;'Maria Nilsson'<maria.anna.nilsson@vgregion.se>;
tobias.bernhardsson@fargelanda.se; Jan-Olof Johansson <ian-olof.iohansson@lvsekil.se>;'Christoffer Rungberg'
<Christoffer.Rungberg@munkedal.se>;'mats.abrahamsson@sotenas.se'<mats.abrahamsson@sotenas.se>;'Kent
Hansson'<kent.hansson@stromstad.se>; Catharina Bråkenhielm (catharina.brakenhielm@orust.se)
<catharina.brakenhielm@orust.se>; lngemar Samuelsson <ingemar.samuelsson@uddevalla.se>; Fröjd, Liselotte
<Liselotte.Froid@tanum.se>; Kenneth Carlsson (kenneth.carlsson(Ofargelanda.se)
<kenneth.carlsson@fargelanda.se>; Anders Paulsson <anders.paulsson@arbetsformedlingen.se>
Kopia: Elisabeth Rahmberg (elisabeth.rahmbere@vereeion.se)<elisabeth.rahmberg@vgregion.se>;
hsn.norra@vgregion.se; Färgelanda kommun <kommun@fargelanda.se>; Lysekils kommun <registrator@lvsekil.se>;

Munkedals kommun <munkedal.kommun@munkedal.se>; Orust kommun <kommun@orust.se>; Sotenäs kommun
(registrator.kommun@sotenas.se)<registrator.kommun@sotenas.se>;'info@sotenas.se'<info@sotenas.se>;
Funktionsbrevlåda Kommunen <Kommunen@uddevalla.se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad.se>;
Kundcenter<kommun@tanum.se>; Strömstad kommun (ks.diarie@stromstad.se)<ks.diarie@stromstad.se>;
Tanums kommun <ks.diarium@tanum.se>;'regionstyrelsen@vgregion.se'<regionstvrelsen@vgregion.se>
Ämne: VB: Sof Väst medlemssamråd 15 okt inbjudan

Hej igen och se mail nedan!

Här kommer handlingarna inför medlemssamrådet i Sof Väst på fredag och handlingarna ska även vidare för beslut.
I kommunerna och regionen ska de först till, om det är beredning/AU inför KS/HSNN och sedan till KS/HSNN och sen

vidare för beslut i respektive kommunfullmäktige och till regionstyrelsen (uppfattar att det är delegerat från
regionfullmäktige till regionstyrelsen).
Ska Melleruds kommun ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-O1-01 så behöver samtliga medlemmar innan

dess ha beslutat om den nya

förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.

På torsdag kommer länk till mötet på fredag till dem som har anmält sig.

De som har fått fet stil i inbjudan har anmält sig.

Datum: 15 oktober
Tid: 13.30 - 14.30
Önskvärt är att så många som möjligt av er som får denna inbjudan har möjlighet att delta eller om ni kan utse
någon ersättare.
I annat fall delge oss ert ställningstagande i frågan.
Fetmarkerade namn i inbjudan har redan anmält sig.

Har ni frågor hör av er, sen ses vi digitalt på fredag

Bästa hälsningar

Guör0n

Gudrun Emilsdottir
Förbundschef

Sa mord n i ngsförbu ndet Väst
Silentzvägen 6

451 50 Uddevalla

eud ru n.em ilsdottir@sofuast.se
0522 - 69 51 33 eller 0739 - 44 46 02

www.sofuast.se

4

Följ oss på Facebook
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Från: Gudrun Emilsdottir
Skickat: den 8 oktober 2O2t 7t:47
Till: AF-chef Anna Johansson <anna.m.iohansson@arbetsformedlinsen.se>; Edfeldt Lina (2930)

<lina.edfeldt@forsakringskassan.se>; Håkan Linnarsson <hakan.linnarsson@vgregion.se>; Maria Nilsson

<maria.anna.nilsson@vgregion.se>; tobias.bernhardsson@fargelanda.se; Jan-Olof Johansson <ian-

olof.iohansson(Olvsekil.se>; Christoffer Rungberg <Christoffer.Rungberg@munkedal.se>;
mats.abrahamsson@sotenas.se; Kent Hansson < kent.ha nsson @stromstad.se>; Catha rina Bråkenhielm
(catha rina.bra kenhielm @orust.se) <catharina. bra kenhielm @orust.se>; lngema r Samuelsson
<ingemar.samuelsson@uddevalla.se>; Fröjd, Liselotte <Liselotte.Froid@tanum.se>; Kenneth Carlsson

(kenneth.carlsson@fargelanda.se)<kenneth.carlsson@fargelanda.se>; Anders Paulsson

<a nders. pa ulsson @a rbetsformed lingen.se>
Kopia: Elisabeth Rahmberg (elisabeth.rahmberg@vgresion.se)<elisabeth.rahmbers@vsresion.se>; Färgelanda

kommun <kommun@fargelanda.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>; Munkedals kommun
<munkedal.kommun@munkedal.se>; Orust kommun <kommun@orust.se>; info@sotenas.se; Funktionsbrevlåda

Kommunen <Kommunen@uddevalla.se>; Kundcenter <kommun@tanum.se>; Strömstads kommun
<kommun@stromstad.se>; regionstvrelsen@vgregion.se; Sebastian Johansson
<sebastian.iohansson@uddevalla.se>; Reimbert, Sofia <Sofia.Reimbert@tanum.se>; Ulrika Haugland
(ulrika.haugland@stromstad.se)<ulrika.haugland@stromstad.se>; Mari-Louise Dunert (mari-

louise.dunert@lvsekil.se)<mari-louise.dunert@lvsekil.se>; Anna-Lena Höglund <Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se>;

Emelie Werling Söderroos <emelie.werlingsoderroos@orust.se>; iosefine.blid@fareelanda.se; Fredrick Göthberg
<Fredrick.Gothberg@m u n keda l.se>

Ämne: Sof Väst medlemssamråd 15 okt inbjudan

Hej och välkommen till Medlemsdialog i Samordningsförbundet Väst

Datum: 15 oktober
Tid: 13.30 - 14.30
Plats: Digitalt via Teamslänk (Teamslänk kommer på torsdag till dem som anmäler deltagande)

Detta är med anledning av att Melleruds kommun har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se

bifogad inbjudan

önskvärt är att så många som möjligt av er som får denna inbjudan har möjlighet att delta eller om ni kan utse

någon ersättare.
I annat fall delge oss ert ställningstagande i frågan.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställer sig enig bakom en utökning av förbundet och att vi hälsar Melleruds
kommun välkomna.
Vid medlemssamrådet deltar från Samordningsförbundet Väst ordförande Kenneth Carlsson, vice ordförande
Anders Paulsson och förbundschef Gudrun Emilsdottir.

Ytterligare handlingar till mötet kommer i nästa vecka och viktigt att bevaka att handlingarna ska även till
Kommunernas KS och sedan vidare till KF för beslut. I regionen är det först till HSNN och sedan till Regionstyrelsen

för beslut.
Allas målsättning är att processen ska hinnas med innan årsskiftet eller helst innan den 30 november.

Bästa hälsningar

Guörrin

5

Gudrun Emilsdottir
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Förbundschef

Samordningsförbundet Väst
Silentzvägen 6

45150 Uddevalla

gud run.e m ilsdotti t'@sofu ast.se
0522- 69 5133 eller0739 -4446A2
www.sofuast.se
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Följ oss på Facebook
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202t-t0-r3 Ks20211259

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

Förbu ndsord n i n g för Sa mord n ingsförbu ndet Väst

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst
att gälla från och med l januari 2022under förutsättnming att samtliga
medlemmar i Samordningsförbundet godkän ner den,

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2027, S 96, att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst,

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställde sig vid ett extrainsatt styrelsemöte
den 7 oktober 202t enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap i

förbundet. För att Melleruds kommun ska kunna ingå i Samordningsförbundet Väst
från och med den l januari 2022 behöver samtliga medlemmar innan dess ha

beslutat om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021,

Beslutsunderlag
o Kommunfullmäktiges beslut 202I-09-22, g 96.
o Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
. Samordningsförbundet Väst bidrag per part2022
. Inbjudantill medlemsdialog-/samråd.
. Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till

Melleruds kommun.
. Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Väst,

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
Socialnämnden

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseförva ltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488260



I S Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och

Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

lnbjudan till medlemsdialog-lsamråd

Med anledning av att Samordningsförbundet Väst har fått in från Melleruds kommun ansökan om

medlemskap i förbundet bjuder vi in till medlemsdialog (ägarsamråd).

I förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst 59 står;

99 Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmdrnd underriittade om den allmänna planläggningen av förbundets
verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisotorisk betydelse. Styrelsen hor rätt att från

förbundsmedlemmarna få de yttronden och upplysningarno som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra
sina uppgifter.

Avsiktsförklaring och förslag till ny förbundsordning och ytterligare handlingar kommer i början av nästa

vecka.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställer sig enig bakom en utökning av förbundet och att vi hälsar

Melleruds kommun välkomna.

önskvärt är att så många som möjligt av er som får denna inbjudan har möjlighet att delta eller om ni kan

utse någon ersättare. I annat fall delge oss ert ställningstagande i frågan.

Datum:

Tid:

Plats:

15 oktober

13.30 - 14.30

Digitalt via Teamslänk (Teamslänk kommer på torsdag till dem som anmäler deltagande)

Dagordning:

Ansöka från Melleruds kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

lnbjudna Försäkringskassani lina Edfeldt

Arbetsförmedlingen: Anna Johansson

VG regionen: Maria Nilsson

Färgelanda kommun: Tobias Bernhardsson

Lysekils kommun: Jan-Olof Johansson

Munkedals kommun: Christoffer Rungberg

Orust kommun: Catharina Bråkenhielm

Sotenäs kommun: Mats Abrahamsson

Strömstad kommun: Kent Hansson

Tanums kommun: Liselotte Fröjd

Uddevalla kommun: lngemar Samuelsson

Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se

Förbundschef Gudrun Emilsdottir sudrun.emilsdottir@sofvast.se
Tel. 0522 - 59 5133 eller 0739 - 44 4602
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Avsiktsförkla ring til I medlemmar för Samord ningsförbund et Väst

och till Melleruds kommun

Försä kringskassa n

Arbetsförmedlingen

Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Färgelanda kommun

Lysekils kommun

Melleruds kommun

Munkedals kommun

Orust kommun

Sotenäs kommun

Strömstads Kommun

Tanums kommun

Uddevalla kommun

Samordningsförbundet Vöst hemstöller till sina medlemmar att fatto beslut om utökning av Somord-

ningsliirbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.

Sammanfattning:

Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidi-

gare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om med-

lemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat

beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF

Mellerud... och bilaga 2 Ansökan från Mellerud....

Årende:

Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 septem-

ber 2O21och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samord-

ningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte

som var den 28 september.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2A21" för att dis-

kutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från

Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap

i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun

ingå i Samordningsförbundet Väst from 2O22-O1-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat

om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.

Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Mel-

leruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har för-

utsättningar för att fatta beslut i tid.

Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en

kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har tagit

tidigare även för Melleruds kommun.

Avsiktsförklaring
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att godkänna tillägget av $ 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning:

" l det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås sammon med onnat Samordningsförbund så över-

går det eventuella kvarvorande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någan ov kommu-

nerno inte följer med i övergången så återbetalos kvorvarande andel av inbetolt medlemsbidrog till med-

lemmorna",

Uddevallo 12 oktober 2027

Sam ordni ngsförbu ndet Väst:

Kenneth Carlsson

ordförande {Färgelanda kommun)

Anders Paulson

vice ordförande {Arbetsförmedlingen)

Melleruds kommun:

Morgan E Andersson

ordförande kommunstyrelsen

Daniel Jensen

ordförande socialnämnden

Bilagor

T Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den l januari 2022

2 Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst

3 Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun

Avsiktsförklaring
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å tr*ordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och

Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Förbundet har till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

2. stödja sa mverkan mella n samverkansparterna

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder
i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för
enskilda.

7$ Personal

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt
styrelsens anvisningar.

8S lnitiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive
huvudmans beslutsordning.

e$ Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade förbundets verksamhet och om frågor
av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska

kunna fullgöra sina uppgifter.

108 Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets
officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor.

119 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.

Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen {statens del

gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel
och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210).

Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och

Uddevalla) finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag tG - 64 år per den 1

november det år val har ägt rum.

Samord ningsförbu nd et Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 5, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se

Tel. 0522 - 69 7670
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& r".ordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen oöh

Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Förbu ndsord n ing för Samord n i ngsförbu ndet Väst

Samordningsförbundet Väst (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

lE Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030

25 Förbundets säte

Förbundets säte är Tanums kommun

3$ Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

samt Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
kommuner.

4$ Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan,

Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal,
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en

effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att
utföra förvä rvsa rbete.

sg Styrelsen

Förbundet ska ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare,
förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i

styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val

av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av

kom m u nernas styrelseposter.

55 Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföra nden utslagsröst.
Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.

Samordn ingsförb undet Väst www .se

Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se
Tel.0522 -697670
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$ r"*ordningsförbundet väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och

Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

12S Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och

ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga

krediter för verksam heten.

139 Budget och verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de

nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad

årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer budgeten senast den 30 november året för nästkommande
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om
budgeten.

149 Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en

revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska

Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska

utse en gemensam revisor. Revisorer utses iövrigt ienlighet med bestämmelserna i 25 $ lagen

{2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt
5 5 i denna förbundsordning.

För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan

förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 5 i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av

reha biliteringsinsatser.

lsg Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre
år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som

sägs i 11 $ i denna forbundsordning.

165 Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en ellerflera
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.

Samordni ngsförbundet Väst www.sofu ast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofuast.se

Tel.0522 - 69 76 70
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S Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska

kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 $ i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som
redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar.
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits
medlemmarna.

I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund
så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om
någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt
medlemsbidrag till medlemmarna.

L79 Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol

18S Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra
Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska

ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser.

Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 Yo av fast grundarvode
för heltidsarvoderat regionråd.
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 5 lagen (2003: 1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet.

19S Arkivtillsyn

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen {L99O:7821
åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.

20s Förbundets bildande

Förbundet bildas den 1 januari 2015.
Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den L januari 2A22, under förutsättning att
samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna förbundsordning.

21S Ändringar iförbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar

Samordningsförbundet Väst wWW.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se

fel.0522 - 69 7670
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202t-10-04

Socialnämnden

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Med stöd i beslut i Kommunfullmäktige 2021-09-22 $96 ansöker Melleruds

kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst. ta

DanielJensen Morgan

Socialnåmndens ordförande
Melleruds Kommun

Besöksadress
Storgatan 13

E-po3t
socialnamnd@mellerud.se

Komm unstyrelsens ordföra nde
Melleruds Kommun

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-7776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmåktige
sida

596 Dnr KS 20211259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Kommunfullmåktiges beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsfcirbundet Väst.

2, genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det alt inträdet i ny
organisation skett.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S), Christine
Andersson (S), Fiorence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S), Ulf Rexetjord (SD),
Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexetjord (SD) och Maftin Andersson (SD)
reseruerar sig mot beslutet till formån för eget förslag,

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Arendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grdstorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligt, vi skufle i detta nya samordningsftirbund bli en stark paft ti// hjälp för våra
invånare.

Den djupare utredningen som dessutom har a//t i övrigt att önska, några pliktskyldigt kofta
rader uttrycka att det iir svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
förslagen.

Att avslå detta efter en återremiss som sku/le utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsförbundet Väst,

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsfrirbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Våstra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har
liknande fcirutsåttningar och är av liknande storlek, Därför fcireslås ansökan om medlemskap i

Samordni ngsförbundet Väst.

Socialnämnden beslutade den27 april 2021, $ 56, att foreslå kommunfullmåktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad analys,

Kommunfullmåktige beslutade den 23 juni 2021,5 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2421-09-22 T2

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Justerandes

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-a9-22

sida
13

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skolalutbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm, kan finnas för Melleruds kommun inom ramen for Samordningsförbundet Våst.

2, Vilken är tidplanen och ekonomin för att få fcirbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kornmun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt lörbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
r Socialnämndens beslut 2A21-04-27, S 56.
. Kommunfullmäktiges beslut 2021-A6-23, 579.r Komm unstyrelseförvaltn i ngens tjä nstes krivelse/utred n i ng.
c Arbetsutskottets beslut 2021-09-07, 5 275.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, I 203.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige besluta r att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett,

Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmåktige bifaller
kommunstyrelsens forslag.

Beslutet skickas till
Samord ningsförbu ndet Väst
Socialnämnden

lw
Utd ragsbestyrkande
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Kommun

Färgelanda

Sotenäs

Mellerud

Munkedal

Tanum

Strömstad

Lysekil

Orust

Uddevalla

Totalt
kommunerna

Exkl mellerud

VG regionen

staten/FK+AF

Total budget

4,75o/o

6,79%

7,50%

8,89/o

9,8r%

to,tL%

t0,49%

42,26%

too,oo%

too,oo%

200,oo%

4,46%

5,8r%

6,09%

7,O5%

8,35yo

9,2L%

9,49%

9,85%

39,69%

113 011

r47 2Lt

178 598

2LL5t7

233 473

240 624

249750

too5822

2 380 000

2 380 000

476AOOO

I 520 000

113 011

T47 zLL

0

178 598

zLlsLl

233473

240624

2497sO

,.oo5822

2 380 000

2 380 000

4 760 000

9 520 000

LL2708

146 816

153 888

L78LLg

210 943

232846

239978

249 080

roo3122

2527 500

2527 500

5 055 000

10 110

Skillnad med
Mellerud

-303

-395

153 888

-479

-568

-627

-646

.670

-2700

Befolkning
16 - 64 år % exkl. Me % inkl. Me

helår 2022 exkl

Helår 2021 Mellerud
helår 2022 inkl

Mellerud

3777

4920

s 157

5 969

7 069

7 803

8042

8?47

33 616

84700

79 543

79543

79543

147 500

t47 500

295 000
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-ro-27

ÄReruor zs Dnr KS 20211552

Visit Dalsland AB - revidering av styrdokument ( bolagsordning'
ägardirektiv, konsoftialavtal och finanspolicy)

Förslag till beslut

Kommu nfu llmä ktige beslutar att

1. godkänna bolagsordning enligt föreliggande förslag'

2. godkänna ägardirektiv enligt föreliggande förslag.

3. godkänna konsortialavtal enligt föreliggande förslag

4. godkänna finanspolicy enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Turist AB är helägt av Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,

Mellerud, Vänersborg och Ämå|. Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Dalsland

som destination.

Dalsland Turist AB bytte den 1 januari 202L namn till Visit Dalsland AB.

Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB har den 5 oktober 202L översänt förslag på nya

styrdokument för Visit Dalsland AB för beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige senaste den

31 december 202L.

Beslutsunderlag

. Missiv
r Protokoll från styrelsemöte 2021-09-21
. Förslag till bolagsordning
. Förslag till ägardirektiv
o Förslag till konsoftialavtal
. Förslag till finanspolicY
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse'

Årendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2O27'
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2027-70-t3 KS20zrls52

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunfullmäktige

Visit Dalsland AB - revidering av styrdokument ( bolagsordning,
ä ga rd i rektiv, konsoft ia lavta I och fi na nspol icy)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna bolagsordning enligt föreliggande förslag,

2. godkänna ägardirektiv enligt föreliggande förslag.

3. godkänna konsoftialavtal enligt föreliggande förslag

4. godkänna finanspolicy enligt föreliggande forslag.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Turist AB är helägt av Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Mellerud, Vänersborg och Ämå|. Bolagets uppdrag är att uWeckla och marknadsföra Dalsland
som destination.

Dalsland Turist AB bytte den 1januari202l namn till Visit Dalsland AB.

Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB har den 5 oktober 202I översänt förslag på nya
styrdokument for Visit Dalsland AB for beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige senaste
den 31 december 2021.

Beslutsunderlag
o Missiv
. Protokoll från styrelsemöte 2021-09-21
. Försla9 till bolagsordning
. Försla9 till ägardirektiv
o Förslag till konsoftialavtal
o Förslag till finanspolicy

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se273



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Ämne:
Bifogade filer:

Kerstin Aronsson < kerstin.aronsson@dalsland.com >

den 5 oktober 2021 13:39

kom mu n@ bengtsfors.se; kom mu n @dalsed.se; kommu n @fargelanda.se;
Kom munen; Kommunstyrelseförvaltni ngen, Vänersborgs kom mu n; Amåls Kommu n

Till beslut av ägarkommunerna om nya styrdokument för Visit Dalsland

Brev 20211005 Nya styrdokument Visit Dalsland AB.pdf; Bilaga 1. Förslag till
bolagsordning Visit Dalsland AB.pdf; Bilaga 2. Förslag till ägardirektiv för Visit

Dalsland AB.pdf; Bilaga 3. Förslag till konsortialavtal för Visit Dalsland AB.pdf; Bilaga

4. Förslag till finanspolicy Visit Dalsland AB.pdf

Till ägarkommunerna i Visit Dalsland

översänder brev samt nya styrdokument för Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB antagna av styrelsen den 21 september
2021, för hantering och beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun före årsskiftet.

Med vänlig hälsning

Kerstin Aronsson
VDassistent

Visit Dalsland

Mobil: +46 (0)767 700 100

Eoost: Ker slrn.aronsson@dalsland.com

Nils Ericsons vä91,464 72 Håverud

www.dalsland.com

#tillba katiUnaturen

E
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DALSLAND

Tiil
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Vänersborgs kommun
Åmns kommun

Nya styrdokument för Dalslands Thrist AB/Visit DalslandAB

Vid styrelsemöte i Dalslands TuristAB den zr september zo2Lbeslutade
styrelsen enligt följande:

7. Revidering av s\rrdokument
Bolagsordning
Agardirektiv
Konsortialavtal
Finanspolicy

Styrelsen beslutar att rekommendera ägarkommunerna att anta föreslagna
policydokument.

Härmed översändes förslag på nya styrdokument för Visit Dalsland AB för beslut i
respektive ägarkommuns kommunfullmäktige senast den 3r december 2o2L.

Bifogas:
Bilaga r 4olagsordning
Bilaga z Agardirektiv
Bilaga3 Konsortialavtal
Bilaga 4 Finanspolicy
Bilaga 5 Justerat protokoll från styrelsemötet den zr september.

Upperud den 5 oktober zozr

Johan Trollnäs
VD Dalslands Turist AB

På uppdrag av Johan Trollnäs

Kerstin Aronsson
VD-assistent

DALSLAND VisitDalsland lNilsEricsonsvåg1 | 46472Håverud linfo@dalsland.com lwww.dalsland.com
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Bilaga r. Antagen av styrelsen 2o27og2r DALSLAND

Förslag till bolagsordning för Visit Dalsland AB

$r
Bolagets firma ärVisit DalslandAB.

$z
Bolaget ska ha sitt säte i Håverud, Melleruds kommun.

$3
Bolaget har till föremål att samordna turistisk verksamhet och främja besöksnäringen i
Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas, Melleruds och Åmåls kommuner samt
Dalslandsdelen av Vänersborgs kommun.

$4
Bolagets ändamål är att i de berörda kommunerna ansvara för gemensam
marknadsföring, verka för affårs- och produktutvecHing inom besöksnäringen.

$s
Ärets resultat ska balanseras i ny räkning. Skulle bolaget upplösas skall behållen
förmögenhet delas mellan aktieägarna i förhållande till deras andelar.

$o
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5oo ooo kr och högst 2 ooo ooo kr

5z
Bolaget ska ha lägst 5oo och högst 2 ooo aktier.

$8
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter. Styrelsen väljs på ordinarie
bolagsstämma och för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

$g
För granskning av bolagets årsredovisning jämte rdkenskaper samt styreisens och
verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill
slutet av den ordinarie bolagsstämman det fiärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, en
auktoriserad revisor.

$ro
För samma mandattid som gäller för bolagets revisor skall på stämman utses två
lekmannarevisorer.

$rr
Kallelse till stämman ska ske via mejl till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.

DALSLAND VisitDalsland lNilsEricsonsväg1 | 46472Håverud linfo@dalsland.com lwww.dalsland.com
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Bilaga r. Antagen av styrelsen 2o27og2r DALSLAND

$rz
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärende förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om

a) fastställelse av resultat och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enliS den fastställda

balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkstdllande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor
ro. Val av ordförande i styrelsen
rr. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen

Srg
Bolagets råkenskapsår är kalenderår

$r+
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Vänersborg, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors och Åmat.
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Bilaga z. Antaget av styrelsen 2o2tog21 DALSLAND

Förslag till ägardirektiv för Visit Dalsland AB

Visit Dalsland AB (SS6Sz8
Mellerud, Vänersborg och

-5542) ägs av kommunerna Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda,
Åmat.

1. Bolaget som organ för kommunalverksamhet
För att stärka besöksnäringen i Dalsland med angränsande områden ska Bolaget verka
för att stärka varumärket DALSI/,ND och öka den turistiska omsättningen i hela
Dalsland.
Bolaget står därför under uppsikt av kommunstyrelserna i de sex ägarkommunerna och
har att följa gemensamma direktiv som utfårdas av kommunfullmäktige eller av
kommunstyrelse med stöd av delegation i samtliga sex kommuner.

Förutom genom lag eiler författning regleras bolagets verksamhet och boiagets
förhållande till kommunerna genom
a) gällande bolagsordning
b) gällandeägardirektiv
c) av fullmäktige och av kommuns$'relserna i de sex kommunerna gemensamt

utfärdade särskilda direktiv
d) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget

2. Kommunernas direktivrätt
Det ankommer på bolagets styrelse och verkstdllande direktör att följa utfärdade direktiv
om de inte står i strid med Mngande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag
eller författning.

3. Kommunernas insyn och Iedningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelserna i de sex
ägarkommunerna och dessa utövar gemensamt kommunernas ledningsfunktion över
bolaget i de avseenden som kommunerna närmare träffar överenskommelse om.

Kommunstyrelsens ordförande och kommuncheferna i de fem kommunerna ska ges den
information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av
den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till respektive
kommunstyrelse.

Kommunstyrelsernas granskningsrdtt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte
handling eller förhållande för vilket gåller sekretess enligt lag.

4. Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål att utveckla Dalsland som turistdestination och främja
besöksnäringen i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas, Melleruds och Åmåls kommuner
samt dalslandsdelen av Vänersborgs kommun.
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Bilaga z. Antaget av styrelsen 2o2tog27 DALSLAND

5. Bolagets uppdrag är:
. Ena och visa upp Dalslands sex kommuner under ett gemensamt varumärke med

en stark och tydlig profii.
o Bistå ägare och samarbetsparter med verktyg för att stödja en hållbar

besöksnäring i området.
r Tillhandahålla ett nätverk för besöksnäringen i Dalsland.
. Medverka till att förbättra besökares upplevelse av medlemsföretagen genom

effektiv samverka med TRV och förmedla kompetens.
. Bistå ägare och samarbetsparter med ITlwebfunktion för marknadsföring.
. Driva och samordna dalslandsgemensamma utvecklingsprojekt inom

besöksnäring.
r Leda arbetet för en hållbar utveckling av besöksnäring i området.
. Ha den samordnande rollen som projektägare i projekt som ägarkommunerna

väljer att driva tillsammans.
. Söka extern finansiering för projekt inom ramen för bolagets verksamhet.

Uppdraget ska utvecklas i Verksamhetsplanen som varje år antas av sty'relsen

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation och frirvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsdttningarna för
bolagets ändamål och syfte tillgodoses.

Bolaget ska drivas på affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande
av det kommunala ändamålet med verksamheten och kommunrättsliga principer.

7. Finanspolicy
Bolaget ska anta en finanspolicy som anger regler och riktlinjer för den finansiella
verksamheten och som godkänts av ägarkommunerna.

8. Sj ä lvkostnads- och li kstä I I ighetsp ri n ci perna
Bolaget ska i sin kommunalt anknutna verksamhet tillämpa de kommunala
självkostnads- och likställighetsprinciperna. Undantag gäller får sådan verksamhet som
regleras av andra lagar, författningar och regelverk.

9. Underställningsplikt
Kommunfullmäktiges yttrande/godkännande i varje ägarkommun ska inhämtas såvitt
avser sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. Föreligger i styrelsen delade meningar om fråga är av sådant slag att
underställningsplikt föreligger ska samråd ske med kommunstyrelserna.

10. Ägarsamråd
Ägarsamråd ska hållas inför varje ordinarie bolagsstämma. En årlig genomgång av
ägardirektivet ska göras och behandlas på detta ägarsamråd.
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Bilaga z. Antaget av styrelsen 2o2ro92r DALSLAND

11. offentlighet
Tillhandahållande av allmänna handlingar ska ske enligt de regler och rutiner som gäller
för öwig kommunal verksamhet.

12. lnstruktion för VD, arbetsordning för styrelsen samt verksamhetsplan
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens
handhavande av den löpande förvaltningen jämlikt bestämmelserna i aktiebolagslagen.
Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete samt utarbeta förslag
till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. Verksamhetsplanen ska
föreläggas bolagsstämman för antagande.

1 3. Förvaltni ngsberättelsen
Bolaget ska i sin förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen anger i detta
avseende, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det
kommunala syftet och av kommunerna uppställda måI.
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Biiaga 3. Antaget av styrelsen 2o21og2t DALSLAND

Förslag till konsortialavtal för Visit Dalsland AB
Ersätter avtal från 2U 5-A317

Bakgrund
Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmil har
sedan 2oo7 samverkat inom turismområdet genom ett gemensamt ägt aktiebolag, Visit
Dalsland, nedan kallat Bolaget. För att utueckla verksamheten vidare, och koncentrera
insatserna för att gynna Dalslands utveckling som turistdestination, har ägarna beslutat
att bolaget från januari zozr ska vara ett beställarbolag och köpa tjänster av Dalslands
kanal AB enligt de riktlinjer som fastställs i detta konsortialavtal, bolagets ägardirektiv
samt i uppdragsaltal tecknat med Dalslands kanal AB.

Med anledning härav har undertecknade kommuner, nedan kallade Kommunerna, enats
om följande.

Samverkan
För att stärka besöksnäringen i Dalsland med angränsande områden, främst kommuner
som tillsammans med Kommunerna äger Dalslands Kanal, förbinder sig Kommunerna
att samverka inom turismområdet genom Visit Dalsland AB. Bolaget ska verka för att
stärka varumärket DALSIAND och öka den turistiska omsättningen i Dalsland för att
skapa fl er arbetstillfiillen.

Styrelse
Bolagets stlrelse ska bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter. Ledamöterna väljs av
bolagsstämman. Ägarkommunerna lägger fram förslag till sg'relseordförande. Varje
kommun nominerar de personer som för kommunens räkning ska kunna väljas till
styrelseledamot, suppleant eller till valberedning på bolagsstämman.

Verksamhet
Bolagets uppdrag är:

. Ena och visa upp Dalslands sex kommuner under ett gemensamt varumärke med
en stark och tydlig profil.

r Bistå ägare och samarbetsparter med verktyg för att stödja en hållbar
besöksnäring i området.

. Tillhandahålla ett nätverk för besöksnäringen i Dalsland.

. Medverka till att förbättra besökares upplevelse av medlemsföretagen genom
effektiv samverka med TRV och förmedla kompetens.

. Bistå ägare och samarbetsparter med ITlwebfunktion för marknadsföring.

. Driva och samordna dalslandsgemensamma utvecklingsprojekt inom
besöksnäring.

. Leda arbetet för en hållbar utueckling av besöksnäring i området.
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Bilaga 3. Antaget av styrelsen zozrogzr DALSLAND

Ha den samordnande rollen som projektägare i projekt som ägarkommunerna
väljer att driva tillsammans.

Uppdraget ska utvecklas i Verksamhetsplanen som varje år antas av styrelsen.

Kostnadsfördel n i ngspri nci per
Bolagets kostnader ska finansieras med

. kommunernas uppdragsersättningar
o intäkter från riktade insatser
. serviceavgifter från företag och organisationer.

Ersättning
Kommunerna förbinder sig att årligen erlägga ersdttning till Bolaget enligt följande
modell:

o En fast summa på zoo ooo kr per kommun, förutom Vdnersborg.
r Ersättning på 3 119 ooo är zozt som fördelas efter folkmängd i respektive

kommun. För beräkningen avVdnersborgs del gdller befolkningen i
Dalslandsdelen av kommunen.

Bengtsfors rg,S%o 6o8 zo5 kr
Dals-Ed ro % 3119oo kr
Färgelanda 13 % 4oS 47okr
Mellerud t8,S% 577 otskr
Vänersborg 14 % 456 66okr
Lmäl zsx 7Tg Tsokt

Betalning sker helårsvis mot faktura i förskott. Den totala summan på 3 rr9 ooo kr
(gäller f<ir zozr) räknas upp årligen enligt SKL:s PlC/-index (index för kommande år per
april året före budgetåret).

Lekmannarevisorer
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk slmpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig
ska utses två lekmannarevisorer. Dessa nomineras av de tuå kommuner som äger den
största respektive den minsta aktieposten i bolaget. Lekmannarevisorerna ska utses av
bolagsstämman.
Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersdttning avbolaget för
sitt eget och för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer för varje år ersättning för
lekmannarevisorn samt för dess biträde.

Tvist
Eventuell Mst med anledning av detta avtal ska avgöras av skiljeman enligt vid varje
tillftille gällande svensk lag om skiljemän om inte Kommunerna enas om annat
förfarande.

a
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Bilaga 3. Antaget av styrelsen 2o2Log2t DALSLAND

Ändring av bolagsordning
Ändring av bolagsordningen får inte göras utan att samtliga ägare är överens om
ändringen.

Avtalstid
Detta avtal träder i kraft den r januari zoz3 och gäller till och med den 3r december
2025, dock att bestämmelserna om bolagsordning och styrelse ska gälla från tidpunkt för
bolagsstämma.
Detta avtal förlängs med tre år i taget om det inte skriftligen sägs upp av någon av
Kommunerna senast ett år före avtalstidens utgång.

Utträde ur bolaget
Vill en kommun/aktieägare utträda ur bolaget ska den utträdande partens aktier
hembjudas till de kvarvarande kommunerna/aktieägarna till en fördelning som
motsvarar deras aktieinnehav.

Bengtsfors 2o2t- Dals-Ed 2o2L-

Stig Bertilsson Martin Carling

Färgelanda 2o2L- Mellerud 2o2L-

Tobias Bernhardsson Morgan E. Andersson

Vänersborg2o2L- Åmn 2o2t-

BennyAugustsson Michael Karlsson
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Bilaga 4. Antagen av s|relsen 2o2tog27 DALSLAND

Förslag till finanspolicy för Visit Dalsland AB

r Introduktion
Denna finanspolicy anger riktlinjer för hur finansverksamheten inom Bolaget skall
bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

z Målgrupp
Denna poiicy ska vara känd och förstådd av alla anställda på Bolaget

3 Ansvar ftir detta dokument
Finanspolicyn beslutas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun och är ett av de
styrdokument som reglerar Bolagets verksamhet.

4 Defrnitioner
"Bolaget" avservisit DalslandAB och som ansvarar för samtliga förekommande
ekonomirelaterade arbetsuppgifter som berör Bolaget, såsom löpande bokföring,
upprättande av bokslut samt uppföljning och analys av desamma, samt diverse andra
ekonomirelaterade uppgifter av administrativ karaktär.
"Polic5rn" avser denna finanspolicy

5 Organisation
Bolagets verksamhet och finansiering styrs genom bolagsordning, ägardirektiv och
konsortialavtal mellan kommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud,
Vänersborg och Årnat. Policyn syftar till att fastställa mål och riktlinjer för
finansverksamheten inom Bolaget samt faststdlla rutiner för finansiell styrning, kontroll
och rapportering.

6 Ansvarftirdelning
Bolagets verksamhet utförs av extern/externa uppdragstagare. Bolagets VD ansvarar för
att uppdraget utf<irs i enlighet med Policyn.

7 Direktiv
Under ett normalt verksamhetsår förekommer i Bolaget följande huvudsakliga in- och
utflöden av likvida medel:

Inflöde lilcvida medel Utflöde lilarida medel
Verksamhetsbidrag från ägare Personalkostnader

M edlemsavgift er partnerföretag Leverantörer

Projektbidrag Skatter
Styrelsearvoden

För att sdkerställa att nivåer av disponibel likviditet upprätthålls i enlighet med denna
policy, skall löpande uppföljning av resultat, prognos och likviditet göras. Uppföljningen
omfattar framtagande och analys av följande rapporter:

. Månadsbokslut (balans- och resultaträkning)

. Årsbokslut (balans-, resultaträkning)
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o Budget - årligen (balans- och resultaträkning)
. Prognos (balans- och resultaträkning) - kvartalsvis
o Likviditetsprognos - kvartalsvis (oftare vid behov)

I den årliga budgeten beaktas kostnader som förväntas uppstå i Bolagets verksamhet
(uppdragsersättning, arvoden, förbrukning, öwiga externa kostnader). På motsvarande
sdtt beaktas kända intäkter, baserat på de förutsättningar som råder vid tidpunkt för
budgetens framtagande.

VD:s ansvar består i att:
Ansvara för de ekonomiska frågorna i Bolaget.
Föreslå uppdatering av Policyn vid behov.
Utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner samt säkerstdlla att alla finansiella
aktiviteter bedrivs med god intern kontroll.
Rapportera till styrelsen enligt Policyn
Samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner.

Upptagning av lån eller andra krediter ska beslutas av styrelsen.

8 Riskhantering
Bolaget ska inte ta finansiella risker vid placering av sina tillgångar eller förbinda sig för
åtaganden som det ej finns likvid täckning för.

De operativa riskerna ska minimeras genom:
. Hög administrativ kvalitet hos uppdragstagare och leverantörer där personalens

kompetens och befogenheter är tillräckliga och adekvata.
. Dokumenterade och uppdaterade rutiner och processer som är kända av berörd

personal, samt fungerande backup-rutiner.
. Verksamhetsanpassade IT-system som är säkra och tillförlitliga.
o Legal dokumentation som motsvarar Bolagets affärsrelationer, samt att lagar och

regler tolkas på rätt sätt när finansiella kontrakt uppråttas.
o Säkerställa att finanshanteringen sker i linje med Policyn avseende ansvar,

rapportering och hantering av finansiella risker. Ansvaret ska vara väl definierat
och rapporteringsvägarna tydliga.

r Att så långt som möjligt säkerställa personoberoende och funktionsåtskillnad.

9 Administration och uppfö[ining

För att uppnå en god intern kontroll ska Bolaget arbeta enligt följande:
. Affårstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakt, attestordning eller

andra delegeringar.
. Samtliga transaktioner av finansiella flöden ska genomföras av två personer i

förening.
. Alla affärsavslut ska omgående dokumenteras och registreras.

DALSLAND VisitDalsland lNilsEricsonsväg1 | 46472Håverud linfo@dalsland.com lwww.dalsland.com
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Protokoll fört vid styrelsemöte för DTAB

Datum: 21 september 2O2l Tid: 17.00 Plats: Ragnerud
Närwarande stJrrelseledamöter: Britt Bohlin (ordförande), Tobias Bernhardsson (vice ordförande),
Morgan E Andersson, Benny Augustsson, Stig Bertilsson, Martin Carling, Michael Karlsson, Pontus
Gyllenberg (länk), Lasse Orava, Irene Ortengren. Owiga närvarande: Johan Trollnäs (VD) och
Kerstin Aronsson, DTAB.

Gäster från Västkuststiftelsen: Stig-Olov Tingbratt, ordförande; Linus Krohn, VD, Audreas
Bergstr'öm, ledansvarig.

Linus Krohn inledde kvällen med att tillsammans med sina kollegor berätta om Västkuststiftelsens
albete med ledutveckling i regionen. Och hur de 1z naturreservaten på Kroppefiäll mr binds samman
av en led. Ny3 reservat planeras också - Kroppefiälls norra och södra våtmark. Planerad inr.'igning
våren zoee. överenskornmelse ska träffas med kornmunerna orn framtida underhåll. Eueopean
Divide Trail går från Portugal genom hela Europa och i Sverige har den sträckning genom Dalsland.

1. Ordftiranden ftirklarade mötet öppnat.

2. Till protokollftirare valdes Kerstin Aronsson.

g. TiIl justerare valdes Martin Carling.

4. Dagordningen godkändes.
Kommunpresentationen från Bengtsfors tas som punkt 4.a.

4.a
Pontus Gyllenberg gav en inblick i hur näringen har haft det under sommaren. Återhämtat sig
under zozt jämfört mecl zozo då tappet var stort. Ca z5o/o lapp totalt. Baldersnäs har ökat
med 4o% jämfört med tidigare bästa rekord. First hotell 4oY"lpp bästa resultatet någonsin.
Silverlake ligger ungefir på samma nivå som zotg. Dalslandsaktiviteter har ökat med t5% i år,
4o % förra året. Stor del ligger i z nya glashus, Antalet besökare på samma nivå som zozo.
Ridningen ökar, höjdbanor samma nivå. Bushcraft ökar mer än äventyr.
Genomgående problem är bristen på utbildad restaurangpersonal.
Martin Carling tar med frågan om branschråd till Fyrbodals kommunalförbund.

Stig Bertilsson berättade om Unionsleden, som är den fiärde nationella cykelleden i Sverige.

Leaderansökan med Bengtsfors som hurudman om 2,5 Mkr för att utveckla cykelleden längs

Lelångenbanan. Diskussion om förlängning i framtiden till Arvika.
Kommunkartan arbetas om till nästa år med tillägg av leder för vandring och rykel.
Planer på en marina i Bengtsfors med tappstation.
Omställning för företag har lyckats bäst för dem som är symliga på nätet.
Handeln är nöjd i Bengtsfors, trots stängd Norgegräns.
Camp Dalsland arrangerar bland annat Kanotmaraton.
Gammelgården, Halmens hus ska lyftas som besöksmåI.

Kommunrunda
Åmål:
Michael: Åmål har många intressentel för att arrendera camping/båthamn/restaurang.
Lasse: Allt vände r juli - beläggningen ökade markant. Restaurangerna ökar snabbt.
Ordningsvakterna har varit ett positivt inslag som gett lugn på stan.
Dals-Ed
Martin: 9 oktober jubileum & nyinvigning av Tresticklan.
Mellerud
Morgan: Mellerud har haft en bra handelssäsong. Näwaron på sociala media viktig. Vita
Sandar lyckades ställa om snabbt från norska till svenska marknaden.
Vdnersborg
Benny: Camping går bra. Nationell cykelled 6o km längs Vänern utvecklas, beslut inom några
veckor - hur ska Visit Dalsland förhålla sig till samarbetet.
Johan Trollnäs ska utreda hur sarnartretet kringVänern hanteras.

NilsEricsonsvägl,Upperud I SE46412Håverud | 0771-505070 lwww.dalsland.comDALSLAND
TeamEngine Document E-Sign lD: 6482E286-EF59-424E-B7EE-EE25B46BE6EB. Page 1 of 3.286



TeamEngine E-Signing

DALSLAND

Färgelanda
Irene: Bra solnmar på Ragnetud rned fullbelagt sedan i våras.
Tobias: Utomhusaktiviteter passar i Färgelanda.

S. Föregående s\rrelseprotokoll
Lades till handlingarna.

6. ArrapporteringVD
a) Johan Trollnäs informerar om det ekonomiska läget. Skickar ut den ekonomiska

rappoften till styrelsen i efterhand.
Höstkampanj i samarbete med TRV.
Rapporterar att Dalslands kanal har ökat intdkterna med 44Y", stugor, båtar, glass

har också ökat.
Viktigt att våga ta betalt för bra produkter.

7. Revidering av styrdokurnent
Bolagsordning
Agardirektiv
Konsortialavtal
Finanspolicy

Styrelsen beslutar att rekommendera ägarkommunerna att anta föreslagna policydokument.

8. Komrnande möten
z7/ro Åmåls Stadshotell
r/rz Evenstorps gård
Gerard Jansson ir inbjuden att prata om Edsleskog till mötet z7 oktober i ÅmåI, ca 3o
minuter.

Förslag till mötesplan för våren zozz mejlas ut till styrelsen.

g. övrigafrågor
a. Hållbarhetsvecka på Nuntorp 16 oktober och en vecka framåt.
b. Linus Bergström presenterade verksamheten på Ragnerud och de fyra år som han och

Marielle Örtengren har utvecklat sitt företag med flera verksarnhetsgrenari camping,
restaurang, vandringsdestination och butik i Högsäter (Dalslands Hem & Deli).

ro. Ordftiranden förklarade mötet avslutat

Protokollförare
Kerstin Aronsson

Ordförande
Britt Bohlin

Justerare
Martin Carling

Nils Ericsons väg 1, Upperud I SE 464 72 Håverud | 0771-5O 50 70 | www.dalsland.comDALSLAND
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Signatures for document with lD: 64B282B6-EF59424E-87EE-EE25B468E6EB.

Brttt Bohhn Kust[n Aronsson
Britt Bohlin
E-mail: britt.lund@outlook.com
Verified by Mobile BanklD
2021-10-04 16:19 CEST

Kerstin Aronsson
E-mail: kerstin.aronsson@dalslandskanal.se
Role: VDassistent
Verified by Mobile BanklD
2021-10-04 1 6:23 CEST

Mutin Cufi,^g
Martin Cading
E-mail: martin.carling@dalsed.se
Role: Kommunstyrelsens ordförande
Verified by Mobile BanklD
2021:10-05 10:54 CEST
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2027-t0-27

Änrruoe zo Dnr KS 202U548

Svar på remiss - Kartläggning av biologisk mångfald - Krav och

vägledning för naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande
inventeringar och förstudier

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att erinra gällande forslaget till standard för

kartläggning av biologisk mångfald'

Sammanfattning av ärendet

Den svenska kommitt{n SIS/TK 555, Naturvärdesinventering, har utarbetat det förslag till

utgåva 2 av den svenska nationella standard för naturvärdesinventering som publicerades 2014.

Det nya förslaget ska bidra till standardisering inom naturvärdesinventering och biologisk

mångtald. Det omfattar krav, principer och vägledning för inventering och värdering av

ekoslstem, arter och livsmiljöer samt hur inventeringsresultat ska redovisas och levereras'

Tyngdpunkten i dokumentet ligger på naturvärdesinventering, NVI, med vilken avses

fältinventering av arter, biotoper samt landskap och där resultatet redovisas som geografiska

områden indelade i olika naturvärdesklasser. Detta standardförslag är en reviderad utgåva av

SS 199000 som Publicerades 2014.

Förslaget till standard för naturvärdesinventering är mycket omfattande' Fastän inventerings-

resultåtet är en ögonblicksbild av befintliga naturvärden tar den hänsyn till historisk mark-

användning liksom ekologisk potential. För att avgöra trenden för naturvärden med befintlig

och alternaliv markanvändning kan standarden med fördel kompletteras med verktyget

naturbruksplan, framtaget av länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Beslutsunderlag

. Remisshandlingar - https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/

. Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar'
r Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202I-I0-L9,5 345'

289



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-19

sida
1B

s 34s Dnr KS 20211548

Svar på remiss - Kaftläggning av biologisk mångfald - Krav och
vägledning för naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande
inventeringar och förstudier

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att erinra gällande förslaget till standard för
kartläggning av biologisk mångfald.

Sammanfattning av ärendet

Den svenska kommitt6n SIS/TK 555, Naturvärdesinventering, har utarbetat det förslag till
utgåva 2 av den svenska nationella standard för naturvärdesinventering som publicerades 2014

Det nya förslaget ska bidra till standardisering inom naturuärdesinventering och biologisk
mångfald. Det omfattar krav, principer och vägledning för inventering och värdering av
ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur inventeringsresultat ska redovisas och levereras.
Tyngdpunkten idokumentet ligger på naturvärdesinventering, NVI, med vilken avses
fältinventering av arter, biotoper samt landskap och där resultatet redovisas som geografiska
områden indelade i olika naturvärdesklasser, Detta standardförslag är en reviderad utgåva av
SS 199000 som publicerades 2014.

Förslaget till standard för naturvärdesinventering är mycket omfattande, Fastän inventerings-
resultatet är en ögonblicksbild av befintliga naturuärden tar den hänsyn till historisk mark-
användning liksom ekologisk potential. För att avgöra trenden för naturvärden med befintlig
och alternativ markanvändning kan standarden med fördel kompletteras med verktyget
naturbruksplan, framtaget av länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Beslutsunderlag

. Remisshandlingar - https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tkS00599/sistk555/

. Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att
erinra gällande förslaget till standard för kartläggning av biologisk mångfald.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

sig Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
202r-L0-04 KS202Ll54B

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Kartläggning av biologisk mångfald - Krav och
vägledning för naturuärdesinventering (NVI) samt kompletterande
inventeringar och förstudier

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att erinra gällande förslaget till standard för
kartläggning av biologisk mångfald.

Sammanfattning av ärendet
Den svenska kommitt6n SIS/TK 555, Naturvärdesinventering, har utarbetat det förslag till
utgåva 2 av den svenska nationella standard för naturvärdesinventering som publicerades 2014.
Det nya förslaget ska bidra till standardisering inom naturuärdesinventering och biologisk
mångfald. Det omfattar krav, principer och vägledning för inventering och värdering av
ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur inventeringsresultat ska redovisas och levereras,
Tyngdpunkten i dokumentet ligger på naturvärdesinventering, NVI, med vilken avses
fältinventering av arter, biotoper samt landskap och där resultatet redovisas som geografiska

områden indelade i olika naturvärdesklasser. Detta standardförslag är en reviderad utgåva av
SS 199000 som publicerades 2014.

Förslaget till standard för naturvärdesinventering är mycket omfattande. Fastän inventerings-
resultatet är en ögonblicksbild av befintliga naturvärden tar den hänsyn till historisk mark-
användning liksom ekologisk potential, För att avgöra trenden för naturvärden med befintlig
och alternativ markanvändning kan standarden med fördel kompletteras med verktyget
naturbruksplan, framtaget av länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Beslutsunderlag
r Remisshandlingar.
. Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Svenska Institutet för Standarder (SIS)

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488291



FORSLAG TILL
YTTRANDE
2021-10-o1Datstands Mitjö

& Energiförbund
Sida 1 (1)

KS, Dals-Eds kommun
KS, Melleruds kommun
KS, Färgelanda kommun
KS, Bengtsfors kommun

Dnr DMEF: 2421-7449.M15

ft SS 199OOO - Kartläggning av biologisk mångfald - Krav och vägledning
för naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande inventeringar och
förstudier (Utgåva 2

Bakgrund
Den svenska kommitt6n SIS/TK 555, Naturvärdesinventering, har utarbetat det förslag
till utgåva 2 av den svenska nationella standard för naturvärdesinventering som
publicerades 2014. Det nya förslaget ska bidra till standardisering inom
naturvärdesinventering och biologisk mångfald. Det omfattar krav, principer och
vägledning för inventering och värdering av ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur
inventeringsresultat ska redovisas och levereras. Tyngdpunkten i dokumentet ligger på

naturvärdesinventering, NVI, med vilken avses fältinventering av arter, biotoper samt
landskap och där resultatet redovisas som geografiska områden indelade i olika
naturvärdesklasser. Detta standardförslag är en reviderad utgåva av SS 199000 som
publicerades 2014.

Remisstiden utgår 2021-1 1-05

Bedömning
Förslaget till standard för naturvärdesinventering är mycket omfattande. Fastän
inventeringsresultatet är en ögonblicksbild av befintliga naturvärden tar den hänsyn till
historisk markanvändning liksom ekologisk potential. För att avgöra trenden för
naturvärden med befintlig och alternativ markanvändning kan standarden med fördel
kompletteras med verktyget naturbruksplan, framtaget av länsstyrelsen i Västra
Götalands län.

Förslag till yttrande
Kommunen har inget att erinra gällande förslaget till standard för kartläggning av
biologisk mångfald (ft SS 199000).

Katrin McCann,
Miljöstrateg, Dalslands miljö- och energiförbund

Dalslands Miljö- och energinämnd är miljömyndighet för kommunerna Benotsfors, Dals-Ed, Färqelanda och Mellerud
Postadress
Dalslands Miljö- och
energikontor
Kyrkogatan 5

464 30 MELLERUD

Telefon
0530-939430

E-post
kansli@dalsland.se

Org. nr.
222.OOO.0877
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N atu rvä rdes i nvente ri n g

SIS-remiss 21574

Remisstiden utgår: 2021-11-05

Remissen omfattar:

ftSS 199000 (förslag till
utgåva 2)

tir eriska institutcl. fiir sE:rndrinlcr

Kartläggning av biologisk rnångfald - Krav och vägledning for
gen omförande av n aturv ärdesinventeriu g (l.WD och kornpletterande
inventeringar

Utalbetad av: SIS/TK 555 Naturvärdesinventering

St'eptku i.ttstiltste:t f iir *urc$urtf::r är sncdlen? i IS{} ot* {-f:k
Postadress: Box45443, 104 31 STOCKHOLM
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01
Postal address:Box45443, 104 31 STOCKHOLM,
Sweden
Phone: +46 8 555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

Besöksadress: Solnavägen 1 Efforsplan,113 65 STOCKHOLM
E-post: info@sis.se
Office address; Solnavågen 1 ElTorsplan, 1 13 65 STOCKHOLM
E-mail: info@sis-se

Organisationsnr: 8024 1 001 5 1

V.A.T. No. SE802410015101
wwur.sis.se293
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N atu rvärdesi nventeri n g

Ditt svar är viktigt

Orientering

Något om förslaget

SIS 3råi*r.1"'"

2421-A7-45

Det är viktigt att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får
möjlighet att påverka hur standarderna är ntformade. Diua synpunkter på

standardörslaget bidrar till att testa riktigheten i den kommande standarden

och genom ditt svar ökar också möjligheten att standarden kommer att bli
använd och accepterad. SIS eftersträvar att miljöhänsyn tas i
standardiseringsarbetet. Vi tar därftir gåma emot dina synpunkter även när det

gäller dessa frågor. Om du vill påverka innehållet i den kornmande standarden

ska du använda svarsblanketten som är bifogad.

Den svenska kommittön SIS/TK 555, Nafurvärdesinventering, har ufarbetat
det ftirslag till utgåva 2 av den svenska nationella standard for
naturvärdesinventering som publicerades 2014. Förslag till utgåva 2
presenteras i denna remiss.

Avsikten är att forslaget ska fastställas och ges ut sorn utgåva 2 av SS

199000:2014. Den slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma att avvika
från lorslaget beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen.
För att kunna fastställas som svensk standard ska standarden vara örenlig
med svensk lagstrffning.

Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om lorslaget är
forenligt med svensk lagstiftning.

Svaren på denna remiss kommer aft utgöra underlag för kommitt6ns beslut.

Dokumentet bidrar till standardisering inom naturvärdesinventering och

biologisk rnångfald. Det omfaffar krav, principer och vägledning ör
inventering och värdering av ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur
inventeringsresultat ska redovisas och levereras.

Tyngdpunkten i dokumentet ligger på naturvårdesinventering, NVI. med
vilken avses fåltinventering av arter, biotoper samt landskap och där resultatet
redovisas som geografiska områden indelade i olika naturvärdesklasser.

Syftet standardlorslaget är att skapa ett ramverk med gemensamtna temer,
krav och principer som kan anvärdas vid kartläggning och värdering av

biologisk mångfald.

Avsikten är att foretag, rnyndigheter, organisationer och enskilda ska erhålla
kvalitetssäkrad geografisk miljöinformatiotl som gör det möjligt att leva upp

\l rnEl;ra intliittilt t?.!r stanr.{:rrrJel"
Box 45443, 1O4 31

Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01

Postal address: Box45443, 104 31 STOCKHOLM,
Sweden
Phone: +46 I 555 520 00 Telefax: +46 I 555 520 01

.{l' "-i,:;sli * i :z.t f i t t z ! t t r. s{tttt;-!xritt' iir z?t,l:t{!t:?tt i f S{} t:tlr {l{:'!:
ress: Solnavägen 1 Efforsplan, '1 13 65

E-post: info@sis.se
Office address: Solnavägen '1 E/Torsplan, I 13 65 STOCKHOLM
E-mail: inio@sis.se

V.A.T. No. SE80241 001 51 01
ww.sis.se294



Svensk kommitt6 Svaren på denna remiss kommer att behandlas av kommitt6n
Natun'ärdesinventering, SIS/TK 555.

Frågor Frågor kring remissen besvaras av Lorena Olivares, SIS,
telefon : 08-5 5 552068, epost: lorena. oiivares@sis.se

Vilka får remissen? Remissen har sänts ut till ftiljande:
SIS/TK ,555 och extema intressenter, se bifogad forteckning

till konventionen om biologisk mångfald.

Detta standardliit'slag är en reviderad och utökad utgåva av SS 199000,
Nat un,ci rdes inventering avs eende bio l o gi s k mångfald NVI) - Geno rnförnnd e,

naturvrirdesbedörnning oclz redavisrtittg, som publicerades 2014. Standarden
har setts över i sin helhet 1ör att få en rydligare och mer logisk struktur där de

krav som ställs blir tydligare. Orienteringsavsnittet har utökats tör att bättre
tör'klara i vilket sammanhang och på vilket sätt dokurnentet ska anvdndas och
ftirstås. Tre bilagor har utvecklats:

Bilaga A ger vägledning kring hur klaven i dokurnentet ska tolkas bl a
genom frågor och svar, FAQ.
Bilaga B har utformats med listor över naturtyper samt kodlistor för
biotopbestämning.
Bilaga C, nationell dataproduktspecifikation som beskriver vilka geodata
och metadafa som ska levereras samt krav på hur dessa ska utbytas.

SS 199000 utgåva 2 kommer att ersätta SS 199000 och dess komplement
SISiTR 199001, båda två publicerades 2014.

Onsdagen den22 september kl 13.00 - 16.30. Mer information och anmälan
kommer att finnas på kommitt6sidan på sis.se i augusti.

Fyll i rnedloljande blankett ör konrmentarer enligt anvisningarna nedan och
skicka sammanställningen till karin.ekstrom@sis.se.

För aft skapa en ny tabellrad ställer du markören i sista tabellcellen och
trycker tab.

MBINCI
Lämna blankt eller ange en koffform av er identitet som svarslämnare (t.ex
initi aler, el ler forkortn in g av företags-/organi sationsnamn)

Clause No.lSubclause No.lAnnex (e.g. 3.1)
För varje kommentar ges en referens till relevant avsnift i standardftirslaget.

Paragraph/FigurelTablelNote (e.g. Table l)
Om möjligt preciseras relevant stycke, figumr, tabellnr, not, eller dylikt i
standardforslaget.

Type of comment
Varje kommentar kategoriseras med någon av forkortningarna

Remisseminarium

Om du vill lämna
kommentarer

Så här fyller du i
blanketten för
kommentarer
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te, ed, ge med foljande innebörd:
te: teknisk kommentar
ed: redaktionellkommentar(editorial)
ge: generellkommentar

Comments fiustification for change)
Föreslagna ändringar motiveraslörklaras kortfattat.

Proposed change
För te- och ed-kommentarer ges entydiga örslag till ersåittningstext, tillägg
eller strykning, gfurra enligt ftiijande exempel:
Change "shall" to "should".
Add the text "see enclosure".
Remove the text "see enclosure".
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SIS-Remiss 21574

Rem issen omfattar följande standardförs lag :

ft SS 199000 - Kartläggning av biologisk mångfald - Krav och vägledning för
naturvärdesinventering (NVl) samt kompletterande inventeringar och förstudier (Utgåva 2)

Genom att ge synpunkter på denna remiss bidrar du till att göra den kommande utgåva 2 av
standarden mer accepterad och därigenom mer användbar. Dina synpunkter kommer att vägas
samman med synpunkter från övriga remissbesvarare.

Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden vill vi ha dina forslag på ändringar
senast 2021-11-05.

Ladda ner dokumenten nedan

. Remiss21574 (information och instruktioner)

. ftss 199000

. Mall för kommentarer

. Förteckning över remissmottagare

Här har vi samlat alla dokumenten i en zip-fil

Dina kommentarer på standardförslaget (ifylld kommentarsmall) ska du skicka till Karin
Ekström.

Du kan också använda SlS-tjänst Kommentera genom att logga in i portalen, läsa förslaget
och kommentera innehållet, klicka på "läs förslag".

När remissperioden för detta förslag avslutats sammanställs alla inkomna kommentarer och
hanteras sedan av den Tekniska kommitt6n Naturvärdesinventering, SIS/TK 555, som är
ansvarig för remissen.

Något om standardförslaget

2
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Dokumentet bidrar till standardisering inom naturvärdesinventering och biologisk mångfald. Det
omfattar krav, principer och vägledning för inventering och värdering av ekosystem, arter och
livsmiljöer samt hur inventeringsresultat ska redovisas och levereras.

Tyngdpunkten i dokumentet lrgger på naturvärdesinventering, NVl, med vilken avses
fältinventering av arter, biotoper samt landskap och där resultatet redovisas som geografiska
områden indelade i olika naturvärdesklasser. Detta standardforslag är en reviderad utgåva av
SS 199000 som publicerades 2014.

För frågor gällande standardforslaget, vänligen kontakta Lorena Olivares.

SIS har upphovsrätt på svensk standard och forslag till standard i enlighet med gällande
internationella och europeiska regelverk. Detta gäller även rent nationell svensk standard och
förslag till rent nationell standard. Du kan läsa mer om detta i "Upphovsrätt och standarder" eller i

"Överlåtelse av upphovsrätt" under Allmänna villkor på www.sis.se.

Med vänlig hälsning

Karin Ekström (SlS)

Globala lösningar fön ett smartare samhåIle

@ 2021 Svenska institutet för standarder. All rights reserved.

Box45443, SE-104 31 Stockholm
Telefon: 08-555 520 00

Prenumerera på vårt nyhetsbrev I Avregistrera I Webbversion

3
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2027-rO-27

Änrruoe zz Dnr KS 20211552

Dalslands miljö- och energiförbunds taxor 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa förslag till Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen att
gälla från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som
är 2021.

2. fastställa forslag tll Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från
och med l januari 2021. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som 3r 2027.

3. fastställa förslag trll Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorieratt gälla från och med 1 januari2022.
Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som är 2021.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen iDalslands miljö- och energiförbund beslutade 2021-10-07, $ 24, att
rekommendera kommunfullmäktige i respektive kommuner att fatta beslut om en förlängning
av förbundets nuvarande taxor att gälla intill dess direktionen fattar beslut om taxor för år 2022
och framåt.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07, g 24.

. Förslag Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

. Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
o Förslag Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt

lagen om sprängämnesprekursorier
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGOR

Årendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 november 2021,

299



ft
alI'
fJ
I'

'i.

Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energiförbunds taxor 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa förslag tll Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningenaft
gälla från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som
är 202L.

2. fastställa förslag tll Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områdeaft gälla från
och med 1 januari 2021. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 202L

3. fastställa förslag till Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorieratt gälla från och med 1 januari2022.
Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som är 202L.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen i Dalslands miljö- och energiförbund beslutade 2021-10-07, $ 24, att
rekommendera kommunfullmäktige i respektive kommuner att fatta beslut om en förlängning
av förbundets nuvarande taxor att gälla intill dess direktionen fattar beslut om taxor för år
2022 och framåt.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07, 9 24.
. Förslag Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
. Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
r Förslag Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt

lagen om sprängämnesprekursorier

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2027-70-21 KS20211592

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltn ingen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se300



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Dan Gunnardo
den 21 oktober 2021 09:31

I ngrid Engqvist; U lrika Thorell; anett.isaksson@dalsed.se;
'marianne.martinsson@fargelanda.se'

Marie Johansson; Morgan E. Andersson; per.eriksson@bengtsfors.se

Miljö- och energiförbundets taxor
DMEF 2021 -10-07, $ 24 - Skrivelse medl.kommunerna, taxor 2022.pdf

Hej

Vill be er att förmedla direktionens rekommendation nedan i er organisation

Med anledning av att vardkommunernd vill försöko nå en somsyn ovseende förbundets toxor 2022 och fromåt, så

kommer KF i respektive kommun sonnolikt inte hinna faststiilla nyo taxor för förbundet innon årsskiftet. Direktionen
har dörför beslutat rekommendero vördkommunernos KF ott fatta beslut om en förliingning av förbundets
nuvoronde tqxor dtt göllo intill dess direktionen fottor beslut om toxor för år 2022 och framåt.

Jag bifogar protokollsutdrag avseende direktionens beslut/rekommendation.

Med vänlig hälsning

Dan Gunnardo
Förbundschef
Dalslands miljö- och energiförbund
Mail : dan.gunnardo@dalsland.se
Tfn. 0709832550
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SA M MANTRAD ES PROTO KO LL t0

Sammantrådesdatum

2A2L-tA-07

DMEF g 24

Skrivelse till medlemskommunerna

Direktionens beslut

Efter direktionens beslut om bordläggning av ärenden avseende
fastställande av taxa miljöbalken, taxa sprängåmnesprekursorer och
taxa strålskydd, 55 2I-23, och som en följd av dessa, beslutar
direktionen att tillskriva medlemskommunerna med rekommendation
att respektive kommun fattar beslut om en förlängning av nuvarande
taxor att galla intill dess direktionen fattar beslut om taxor for år
2A2?. Beslutet gäller även för taxa livsmedelskontroll.

Ärendet
Med anledning av att nya taxor sannolikt inte kommer att hinna
fastställas i respektive kommuns fullmäktige innan årsskiftet ZL/22,
så behöver nu gällande taxor tillämpas efter årsskiftet' Diskussion
förs kring en sådan hantering.

Förslag till beslut på sammanträdet:
Ordföranden Morgan E Andersson föreslår att direktionen
tillskriver medlemskommunerna med rekommendation att respektive
kommun fattar beslut om en förlängning av nuvarande taxor att
gälla intill dess direktionen fattar beslut om taxor för år 2022.
Förslaget gäller även för taxa livsmedelskontroll.

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

friq _{"2
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-ro-27

ARENDE 28

Redovisning av öppna ärenden 2O2L'LO'25

Förslag till beslut

Komm unstyrelsen god känner redovisningen

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

. öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-25.

. öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 202L-L0-25.
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öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-25

enummer ndeme

Detaljplan för kvarteren Trädgårdsmästaren 1, Holm 1:65, Mellerud I:16, I:24
m.fl.

Krökersrud 1:84 - utrednin om lan

Plan för qånq- och cykelvägar inom Melleruds kommun

KS 20rs1492

KS 2016/141
Introduktion och presentation av nyanställda samt kommunens uppskattning av
anställda

K5 20761326 Detaliplan/planproqram för Ostra Järn L:73

KS 2017/327
Medborgaförslag om lekplats i Dals Rostocks tätort tillgängligt för allmänheten
daqtid

KS 20171672
Översyn och uppdatering av föreskrifter, planer, policys, riktlinjer och strategier
inom personaladministrativa området, uppdrag

KS 20171733
Motion om att ingen enhetschef inom Melleruds kommun ska ha ansvar för fler än
25 medarbetare

KS 2018/41 STYREL - Tredie planerinqsomqånqen

KS 2018/12s Motion om plan för uWecklingen av lek- och aktivitetsplatser

KS 2018/ls1

KS 2018/2sB

KS 20181264

KS 2018/338

KS 2018/355

KS 2018/360

KS 2018/396

KS 20181494

KS 2018/s19

KS 2018/7sB

KS20r9l42 Lokalförsörjningsplan för Melleruds kommun

KS 2019146 Revisionsreglemente för Melleruds kommun, revidering

Ny detaliplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätortKS 2019/130

KS 2019/161 Nyttianderättsavtal qällande del av Bråna Siöskoq vid Vita Sannar

KS 2019/238
Avtal och dokumentation för signering mellan Västra Götalandsregionen och
Melleruds kommun i Västra Götaland kring reglering av personuppgiftsbehandling

KS 20t91263 Tvärgrupp vid införande av e-arkiv för Procapita (skola)

Medborgarförslag om utegym i Sunnanå

Fråqor om framtiden för fortsatt byqqnation på Änqenäs m.mKS 2019/366

KS 20191476 Medborqaförslaq om motorcrossbana i Mellerud

KS 20191436 Diqitaliserinqsstrateqi för Melleruds kommun

Medborgarförslag om åtqärder på Råqqatan i Mellerud

Införandeprojektet för ett nytt arbetssätt med vädervarningar -
Konsekvensbaserade väderva rninqar

Proiekt Primärkarta

KS 2019/596 Sunnanå Hamn - upphandling av verksamheter

KS 2011/s39

KS 20141378

KS 20Lsl67

Anslagstavlor i kommunen

Reqler för kommunal bidragsgivninq till enskilda vägar inom Melleruds kommun

Förslag om Föreningshus i Mellerud

översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds kommun

Bostadsförsörininqsproq ram for Mel leruds komm un

Medborqaförslaq om papperskorq vid konstqräsplanen

Medborgarforslag om en vägsträckning för gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppefiälls hotell och vandrarhem och Kroppefiälls barnstuqa i Dals Rostock

Allmänna lokala ord ningsforeskrifter för Melleruds komm un, revidering

Projekt Utredning av kretsloppspark

Motion om att utreda möjligheterna att inrättalbVgga ett säkert och tryggt sätt att
ta siq över E45 och Rv 166

Handbok för dokument- och ärendehantering i Melleruds kommun, revidering

KS 2019/34s

KS 20191443

KS 2019/463

KS 20191492

304



öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-25

KS 2019/639
Kommunens ambitionsnivå för uthållighet vid samhällsstörningar och lagerhållning

bränsle m.m.

KS 9

enummer

2020169

2020170

1

2020189

L27

770 ndemin Covid-19 Corona etsbrev information m.m.

2020120s n för Melleruds kommunni

20201207 beslut om utbetalni , månadsredovisni rJobb

KS 20201216 rerat socialt företa - Cafö Rocket

KS 202012s0 n om att hela Äsensbruk ska leva

KS2020l2BB
n om att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast

K5202013s4
- bestämmelser om omställningsstöd och pension för

KLevalda

KS 2020/399
ig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap i samband med
-19

av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars
i Melleruds kommun

sökan om köp av mark för utökning av fastighet med adress Angen 2,

KS 2020173s
Uppdatering av avtal om upphandling, samordning och utförande av serviceresor
inom ramen för Anro kollektivtrafik

Synpunkter/frågor kring Melleruds kommuns förhållningssätt till fiberföreningar

Ärendemening

E-arkiv breddi nföra ndeprojekt

Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

Projekt Spåret (samordna och strukturera aktiviteter för målgruppen unga
arbetslösa 16 - 30 år)

Huvudmannaskap för hyreslägenheter inom lagen för stöd och service

KS 2020146r

KS 20201463

KS 2O201s20 Remiss - Mall för kommuners beredskapsplan för dammhaveri

KS 2020/s36 munfullmäktige arbetsordning, revidering

Med borqa rförslaq som eTiänst

Medborqarförslaq om väi ninqsplikt i korsningen Kapellgatan/Köpmantorget

KS 2O201s37

KS 202016t4

KS 2020/633 Avstänqning av anställd med kvarvarande avlöningsförmåner

KS 20201642 Avstängning av anställd med kvarvarande avlöningsförmåner

Avstänqninq av anställd med kvarvarande avlöninqsförmåner

Skötsel av motions- och friluftsanläqqninqar krinq OK-stuqan

Overklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars
camping i Melleruds kommun

KS 20201647

KS 20201684

KS 2020/6Bs

KS 2020/686
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars
campinq i Melleruds kommun

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars
campinq i Melleruds kommun

KS 2020/696

K520201703

KS20201714

Lokal undersökning av barn och ungdomars fritidsvanor i Melleruds kommun 2020

Projekt Siöskoqsleden inklusive motionsslinqa i Sunnanåskoqen

KS 20201477 lsynpunkter på Melleruds kommuns verksamhet och krav

KS 2020/502 edborqaforslaq om fritidsbank
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öppna ä renden kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 202 1- 10-25

KS 20201749
Länsrapportens undersökning 2020 - Webbaserad enkätundersökning för
u ppföli n i nq av komm u nernas AN DT-förebyqqa nde a rbete

KS 7 om skateboardram k

20201782
om medfinansiering av upprustning m.m. av befintlig konstgräsplan i

KS 202 1 m Itni 2021
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öppna ä renden sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i ngen 2O2L' LO'25

Ärendenummer Ärendemening

Avtal om medfinansiering och samverkan - åtgärder på E45 och Väg 166 i

samband med handelsetablering Västerråda Melleruds kommun. Trafikverket TRV

2015/11188. Kafta

Ny intagsledning Vita Sannar, projektbeskrivning. Kontrakt konsult projektering.

Ny gatumiljön vid Rådahallen (Rådaplatsen)/trafiklösning korsningen Bergsgatan

- Norra Kunqsqatan och modernisering av P D Lundgrens torg

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.
Proiekt Rådavallen, friidrott

Lakvattenutredning på Hunnebyns avfallsanläggning. 551-34756-2006. Ansökan

om förlängt datum för lakvattenutredning till Länsstyrelsen. Leveransavtal
konsultmäklare.

KS 20tgl74 Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för
förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator för 2019

KS 20t81322 Proiekt Ny entrd kommunhus

KS 2018/386 Proiekt VA Ängenäs särskilda boende

KS 2018/389
Projekt Ny gata Ängenäs särskilt boende med omfördelning från projekt
Proiekterinq till särskilt boende

KS 2018/430
Bygglov Angenäs 2:16. Nybyggnad av särskilt boende samt fem
komplementbyggnader . Byggnadsnämnden 20L8.122.233 Dispens, ta bort dike,
Änqenäs 2:21. LänssWrelsen 521-13605-2018.

KS 2018/557 Proiekt Upperud VA-ledning

KS 20 P N GC-bro S

KS 20rgl7r4
ning och eventuell förflyttning av skjutbana Sundserud, Åsensbruk, till

Rinnen 1:10 Hun . Bullerområde, Foton Rinnen

nad rundskola, Lunden 1 nadsnämnden 2018.334.235

sökan om statlig medfinansiering Trafikverket, förbättrad trafikmiljö Ängenäs.
201 26830

Gatu ni

ult

mla tomten-2178

busshål

kt Asfalt och särskilt boende nas

kt förlä ni av loka och

enligt 11 kap 9a $ MB om vattenverksamhet. Dnr 535-9328-2019
U n av VA ledni

Samrådssvar och beslut. Planerade och i ni i Vänern

hov för att före vid Melleruds n

KS 2018/763

KS 2019/80

KS 20191t37

KS 2019/140

KS 20r9lr4L

KS 20191L42

KS 2019/143

KS 20191L44

KS 2019/148

Proiekt VA Sapphult

Påm i n nelse avta lsförsla g f u I lserviceavta I Sjöfa ft sverket

Beslut med anledning av anmälan om användande av avfall i

anläggningsändamå1. 2019/1032. Mn

Skrivelse från Vita Sannarvägens vägsamfällighet angående utbyggnad av Vita
Sandars camping.
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öppna ä renden sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i n gen 2O21-LO-25

enummer eni

K520791467 sbeslut S 19/106 Bråna 4:1 Marklov, anläggande av bullervall
ummer 2019.273.238 Startbesked och fastställande av kontroll lan

KS 2019/481
Tornet 1 och 2. Ändrad användning från kontor till förskola, ombyggnad

lokaler a och nad av komeav

20t91498
gsbeslut MYREN 4 Fasadändring vårdbyggnad samt anläggande av

201 594 Inför Informationsmöte VA

201 2

1Bz0

K520201r40

KS 2020/160

KS 2020/19s

Enkät om intresse av extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna

Förfrågan om att få gräva för vatten- och avloppsledning genom kommunens
mark - Södra Bäckebol 1:162

KS 20201s29 Fjärrvärme Klacken i Mellerud - framtidsstudie

KS 2020/530 Försäljning av mark i del av kvateret Ugglan i Mellerud

KS 2020/s91 Upprustninq av P D Lundqrens torq och utredninq om fast scen

KS 20201s92 Projekt Sverkersbyn -Mel lerud överföri nqsled n i nq

KS 2020/s9B Projekt Vattenverk

K520201632 Möte Äsensbruks byalag 2020-09-17

KS 2020/638 Proiekt Elliusspår belysninq

K520201639 Proiekt Til lqä nq I iq hetsa n passn inqa r Gata/pa rk 2020

KS 202016s2 Felaktigt anslutet dagvatten till spillvattenledning, Gerdsrud

KS 2020169L Avslut av VA-projektet på fastigheten Krökersrud I:2L0, Bäcken Håverud

KS 20201697 Återställning projekt Upperud VA

KS 2020/698 Vatten till anläggning 350630 är inte i bruk.

K520201706 Medfinansierinq av byqqnation av GC-väqar i Dals Rostock

KS2020l7rL Proiekt Bränna förstärkninq ledninqar

KS 20201712 Proiekt Levera nssä kerhet förstä rkn i nq led n i nqa r

KS 20201734
Beslut om föreläggande om åtgärder, Sunnanå avloppsreningsverk inom
fastigheten Holms-Berg 1:17 i Melleruds kommun. Dnr:20201454.MTI

Från den l januari 2021 utökas kravet på anläggningsbesked för biogas och

KS 20

KS 20201762

5

KS 20201781 Projekt Ängenäs cirkulationsplats

Projekt UtbWe av tak 2020

Bygglov Sunnanå 1:29. Nybyqgnad väderskydd, skärmtak

KS 202012s3 Delegeringsbeslut, Tärnan 1, nybyggnad av arbetslokal och silo.

K5202012s9 Vattenskada ärende nummer: 04-23847 -I9
KS 2020/309 lltUyren 4 Ändrad användning samt ombyggnad

KS ls llvn .U B:1

KS2O2Ol4I7 llBeviljat bysslov Lunden 1, för nad av växthus.

KS2O2OI4LB llprojekt Myren 4 Bergs, ombyggnation och tillqänqliqhetsanpassninq

K520201462

K520201507

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab

KS 20201759 Byqqlov för skylt, Bråna 4:3

Rivningslov, Starbesked och rivningsplan Mellerud 2:1

Tillqänqliqhetsanpassninq Rådahallen

1:2 Sammanbyggnad av torp samt ändrad användning från bostad tillSUN
renin slokal Dnr 2020.22.234
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Op pna ä renden sa m hä I lsbygg nadsförva Itn i n gen 2O2L- LO-25

Arendenummer Ärendemening

KS 20201802

KS 2020i80s

KS 2020/810

KS 202L19
Spontanansökningar om jobb, praktikplats m.m. 2021 inom
sam hä llsbyqq nadsförvaltninqens verksamhet

KS 202U2s Rapportering av vattenmätare Swedac 202I

KS 202L136 Pol isa nmä la n; Försök till stöld. 5000-K47 426-2L

KS 2021137 Försälininq tomt Kurran 17

KS 2021146 Ovriq post Samhällsbyqqnadsförvaltninqen 2021

Kallelser, protokoll & föreninqa r samhä llsbyqq nadsförva ltninqen 202 1

Inspektionsrapport & beslut om föreläggande avseende verksamheten vid
Åsensbru ks avloppsren i ngsverk, fastig heten U pperud 2:2 Dnr :2020/ 1 6 1 1. Mn

KS 202L149
Beslut om föreläggande avseende verksamheten vid Dalskogs
avloppsreningsverk, fastigheten Dalskogs- korsgården 1:13 i Mellleruds kommun
Dnr: 202011609.MTI

Projekt Utrustning nödvattenplan

Projekt Sanering ovidkommande vatten 2021

Projekt Levera nssä kerhet, förstä rkn i nga r och led n i n ga r

Återställning av trädgård efter VA-projektet på fastigheten Krökersrud I:270,
Bäcken Håverud

Inlösen av avloppsanläggning, Upperud 9:11

Beslut enligt förordningen (2016:BaB) för att anordna och tillhandahålla bostäder
för äldre personer.

Inventering av potentiellt fororenade områden, Sunnanå Hamn. Dnr
2020/1660.FMA

Remiss, Reqional vattenförsörininqsplan för dricksvatten i Västra Götalands län

KS 2021/83
Beslut tagna gällande bostadsanpassning from JANUARI 2021. Utförlig
diarieföring på diarienummer av typen 202t1rc<x hittas i separat program "BAB

ONLINE''

KS 2021/103 Polisanmäl ningar Fastigh et 202I

KS 202Ur06 Skadeärende fastighet på Linn6gatan 41 kopplat till grävarbete på Algatan

KS 202Ur79 Proiekt Utbyte badbryqqa Sundserud

KS Z02Ur20 Proiekt Sopvals till 160

KS 202ur2r Proiekt Ny lekplats Anqenäs

KS 202LlLzZ Projekt Elliusspår belysninq 2021

KS 20211r43 Skrivelse anqående promenadvägar i Sjöskogen

KS 202tlLs2

KS Z02Uts7

KS 2021l1sB

KS 202Ur64

KS 202t1r79

KS 20211r94

KS 2021l19s Sunnanå ARV Reviderad åtgärdsplan för 2021 enligt miljötillstånd 520
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öppna ä renden sa m hä I lsbyg g nadsförva Itn i n gen 2021,' LO-25

ndenummer

Kabel skadades i samband med vattenläcka, Vilhelmsgatan 21 i Mellerud

Beviljad strandskyddsdispens för tillbyggnad av servicebyggnad på fastigheten
Upperud 9:10

Proiekt Kokqryta Skål lerudshemmet

Tillbyggnad av servicebyggnad Upperud 9:10

Ansökan om VA-anslutning, Sandlycke 1:2

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, Idrottshuset. Dnr 1010-2021-000212-
001-001

översyn av renhållninqstaxa

av utemi skolor 2021

Liva

U ri

Projekt Diskmaskin Ymer

Vattenskada Viaduktgatan 27, skadenummer: 04-7336-2I THA

Sandlycke 1:6 och 1:26 Ovårdad tomt och byggnader. Dnr 2017.212.239

Marklov bullervall Holm 1:65 och Lunden 1. Dnr 2027.133.238

Kommunalt driftsbidraq till enskild väq MED statsbidraq för år 202I

Kommunalt driftsbidraq till enskild väg UTAN statsbidrag för är 202L

Pumphus Ängenäs, ÄrucrruÄs 2:L6r, Mellerud

Skadeanmäla n Viad ukts gatan 27

Fråqor om spolninq avlopp, Faqerlidsqatan 12

Ansökan om VA anslutning, Uranus 3

Ansökan om VA anslutning, Uranus 2

Ansökan om VA anslutning, Uranus 4

Fråqor och svar om kommunal VA anslutninq, österqården 1:5

Markupplåtelseavtal Sandlycke 1:26. Projektnummer: 277445

Markupplåtelseavtal Sandlycke 1 :6. Projektnummer: 277445

Projekt Köp av husvagn

Avläsningar på Vattenmätarna Brännängsvägen 16 och Bäckeforsvägen 2

Förordnande att utföra parkerinqsanmärkninq 2021

Enkät dricksvattenförsörininq

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

Ansökan om tillstånd brandfarlig vara

Försäljning Kurran 18

Tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Dalslands center. Dnr
10 10-202 1 -000354-00 1 -00 1

Rivningslov pumpstation Ängenäs 2: 16

Rivningsanmälan pumpstation Bränn a l:27
Kallelse till sammanträde för delägarna i Kolungen-Hjätungens m.fl.
torrläqqninqsföretag KLS 323 av år 1919

Fråga om rökning vid offentliga badplatser

Skadeanmälan (Skadenr PRO-1034776) Skadedatum 2021-07-08K520211436

KS 20211203

KS Z02Ll20s

KS 20211209

KS 2O2U240

KS 20211249

KS 202112s0

KS 202U2s4

K5202U263

K520211266

K520211273

KS202rl2&2

Synpunkter ang. de nya bestämmelserna hundbad i Vita Sannarstranden

KS 20211301

K520211304

KS 2021/30s

KS 20211317

KS 2021/313

KS 20211326

KS 20211328

KS 20211345

KS 20211348

K520211349

KS 2021l3s0

KS202Ll3s2

KS 20211375

K520211376

KS 20211382

KS 20211386

KS 20211399

KS 202U4r0

KS202rl4r7

KS 202Ll4rB

KS 20211422

KS 20211423

KS202rl42s

KS 202U426

KS202rl43r

KS 202U43s

310



Oppna ä rende n sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i n gen 2O2l-tO-25

denummer ment

202 7

202

202114s3

202U46r

202 463

202 7I
20211472

KS 2021147s

KS 202L1476

K5202L1477

KS 20211484

Proiekt Upprustninq lokaler inom skolvht 202I Förråd Faqerlidsskolan

KS 2021ls00 Proiekt Uppdaterinq av utemiliöer 2021

KS 20211507 Projekt UtbWe gatu belysn i n g 202I, sta rtbesked

KS 2021ls09 Enkät rörande mindre avloppsreningsverk

KS 202LlsL2 Proiekt Radiokommunikation i Dalskoq

KS 202Us13 Proiekt UtbWe av Betäckninqar till gatubrunnar vid asfalterinq

KS 202Llst4 Projekt Anolfsbyn-Åsensbru k projektering

KS 202l/s1s Projekt Upperud/Bränna förstärkning av ledningar

KS 2O2U518 Rivninqslov Tärnan 1

Utvecklingsmedel for att genomföra kunskapshöjande insatser inom områden där
kommunen identifierat särskilt behov av klimatanpassning

Projekt Köttbullemaskin

Proiekt Stolar Nordalsskola n

Proiekt GC-väq Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltninq

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Tingshuset. Dnr: 1010-
202 1-000629-00 1-001

Protokoll SAMSAM 2021

Klacken 24, fastighetsförvärv

Matlaqninqsfett i Brokioskens pumpstation i Håverud, Krökersrud 1:235

Fråqor om anslutninq Grindstadvatten, Mellerud Järns Smedsbol 1:17

Anslutninqsavqift for qaraqe, Norra Bränna 4

Beslut om stöd för att arrangera SM i landsvägscykel 2023 & 2024, Föreningen
Framtidens IK

Intresseanmälan Studiecirkel klimatanpassning - Melleruds Kommun
LänssWrelsen Dnr: 424-3279I-202I

Proiekt Tvättmaski n Ka rolinerskola n

Proiekt Lyftninq av fastiqhet på Maqasinsqatan

Försälininq av Kurran 6

Försälininq Kurran 19

Köpeavtal Svanen 2

Köpeavtal Sapphult 1:3

KS Z02L|4B7

Anmälan om återvinning för avfall gällande återvinningsändamå1, Järns
Tormansbol 1:6

Synpunkter angående placeringen och utmärkningen av hundbadplatsen, Vita
Sannar,

KS 20211493 Lista över anslutningar ör Ruds VA

KS202rl49B Frågor angående trafikolyckor i korsningen från Vita Sannar-Ängenäsvägen-Vägen

KS 202L1499

KS Z02rls23

KS 20211524

KS 202L/525

K520211546

KS 202l/ss1

KS 202r1s67

KS 202Lls7B

KS 202l/s81
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-tO-27

ÄRenor zg

Återrappoftering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens
verksa m hetsom rå de 2O2L'06-02-10- 25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verkställda beslut

två gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

Beslutsunderlag

o Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2021-06-02-10-25.
o Verkstä I lda besl ut sa m hä I lsbygg nadsfÖrva ltn i ngen 202I-06-02-1 0-25.
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Äterrappoftering av verkställda beslut inom kommunstyretse-
fö rva Itn i n gens verksa m hetsom råde 202 1 -06-02- - 10- 25

demeni Avslutat datum
202 l: Di dli r och

KS 202rlr7B och trakasserier mot bussförare och vandalisering i fordon av
i Mellerud

K520211247

K520211262

KS202U32t Begäran om medel för "puckelkostnader" hösten 2021 samt är 2022 2021-06-10

KSZ02tl370 Kommunavtal/licensavtal om användande av musik (l januari 2016
till 31 december 2021)

2021-06-10

KS 202U84 Medborgaforslag om att förbättra vildmarksrastplatserna i Melleruds
kommun

2021-06-10

202t-06-02

2021-06-03

K520201403 Ansökningar om bidrag till Studieförbund 2021 2027-06-04

KS 202t13s4
Avtal om konsulttjänst - huvudprojektledare vid införandet av HR-
systemet E-companion

Avtal : Sotningstjänster och brandskyddskontroll (t.o.m. 2027 -06-30)

2021,-06-07

2021-06-08K520211363

KS 202111BB Ansökan om drift-och hyresbidraq for Kroppefiälls IF iudosektion 2021-06-10

K5202U222
Förfrågan om extra kommunalt bidrag till finansiering av byte av tak
på caf6- och kontorsbyggnad (Bonapafte) 202r-06-10

Pilgrimsleden - överenskommelse med Västkuststiftelsen och
nyttianderättsavtal med markäqare

Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
(DWJ) för verksamhetsåret 2021

2021-06-10

2021-06-10

KS 20L71466
Utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till Vita
Sannar och närområdet till Sunnanå

202r-06-17

KS 2018/s69 Medborqarförslaq om hastiqhetsbeqränsninq i Äsensbruk 202r-06-tt
Medborgarförslag om att snygga till f.d. lekplatsen vid Södergatan i

Mellerud
202t-06-LL

Medborgarförslag om att kartlägga ödehus på landet 202r-06-11

Medborgarforslag om hundrastgård i Äsensbruk 202r-06-rL

Medborgadörslag om rondell i korsningen Norra
Ku nqsqata n/Berqsqata n

202t-06-11

2027-06-Lr

2021-06-11

202t-06-Lr

202r-06-rr
202t-06-rr

K5202U335 202L-06-rL

KS 20211392 202r-06-76

202r-06-t7KS 20211207

2021-06-22KS 20171464

Remiss - Samråd ående del av Vå 1:80 m.fl202 329 202r-06-23

KS 20211368
Ledamotsinitiativärende angående tidplan för budgetprocessen i

Melleruds kommun
202r-06-23

KS 2019i341

KS 20r91s47

KS 20201345

KS 2020/615

KS 2020164r
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
övergångsstället på Dalslandsgatan/GC-väg från Gerdsrud

KS 20201643
Med borga rförsla g om trafi ksä kerhetshöja nde åtgä rder vid
övergångsställen utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid rondellen i

korsningen Storgatan/Odengatan

KS 20211r97
Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning - äskande om
medel

KS202Ll27s Seniorkort i Melleruds kommun

KS 202L1296 Fysisk aktivitet - ny insats 2021 under pandemin

Uppsägning av tjänst som HR-konsult

Ansökan om registrering av drönaroperatör i operatörsregistret

Ledamotsinitiativ om överflyttninq av investerinqsmedel

Motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återvinningscentral samt att
öppettiderna ses över för ökad tillqänqliqhet
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Återrappoftering av verkställda beslut inom kommunstyrelse-
fö rva ltn i n ge ns ve rksa m hetso m rå de 2O2L-06- 0 2- - 1 O - 25

Ärendenummer Ärendemening Avslutat datum

KS 20211401
Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat
2021

202r-06-23

KS 20211402
Arbetsma rknadsen hetens organ isationstillhörig het - från ku ltu r- och
utbildninqsförvaltn i ngen til I socia lförvaltn i ngen

202r-06-23

KS 202r/r92 Kompensation för förändrade regler för Extratjänster och
Introduktionsanställningar - äskande om medel för 202I 202r-06-24

KS202Ll23B Uppföljning av heltidsplanen 2021 2027-06-28

KS 202Lls
Riktl i njer för marka nvisn ingar, exploateringsavtal och försä ljni ng av
kommu näqda fastiqheter

2027-06-28

KS 20211260 Dalslands miliö- och enerqiförbunds budget för 2022 202r-06-29

Avsäqelse av förtroendeuppdraq som ledamot i kommunfullmäktiqe 202r-06-29

Avsäqelse av förtroendeuppdraq som ersättare i kommunfullmäktiqe 202r-06-29

Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde 202r-06-29

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt
g ra nskn i ngsra ppoder och revision sberättelse

2021-06-29

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning och
isionsberättelse för 2020

202r-06-29

Disposition av ekonomiskt överskott 2020 frän Dalslands miljö- och
energiförbund

202r-06-29

Förhandlinq enliqt MBL 10 och 64 Q anqående löneskuld 2027-06-29

Internbudqet 2022 med plan för 2023-2024 för kommunrevisionen 202r-06-29

202r-06-29

Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024 2027-06-29

Riktpris för upphandling av öppen skolskjutstrafik i Melleruds
kommun

2021-06-30

Medborgarförslag om buss från Ängenäs till Nordalsskolan z02L-07-02

Lönerevision 2021 20zL-07-02

Överklaqan av avslaqsbeslut om utlämnande av allmän handling 202t-07-23

Kom m u nstyrelsens i nvesteri ngsbudget f ör 2022 och i nvesteri n gspla n

för 2023-2026
202L-08-02

Begäran om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om att
avslå ett ledamotsinitiativ

202r-08-04

nde av hemvärnsman 202I - över ansökan

ning av anställd utan avlöningsförmåner/Underrättelse om
avsked

Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för
perioden 2022-2027

2021-08-05

Begä ra n om förteckn i n g/överenskom melse av offentl ig rättsl ig natu r
med en regering, en statlig eller kommunal myndighet i ett annat
land eller med en mellanfolklig organisation som ingåtts av Melleruds
kommun

2021-08-10

KS 20211107
Förstudie samordnad varudistribution - kostnads-/nyttoanalys för
införande i Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Mellerud, Ämål

KS 20201427 Med borqa rförslaq om a ktivitetspa rken vid Rådaskola n 202t-08-L2
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Återrappoftering av verkställda beslut inom kommunstyrelse-
fö rva I tn i n g e n s ve r ksa m h etso m rå de 2O2L-0 6 - 0 2 - - 1 0 - 2 5

ndenum ndem Avslutat datum

2021-08-12

KS n vid Rådaskolanomaatförs 202r-08-t2

212202 mhä ledare vikariat 2021-08-12

KS 20201428 Medborgarförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan

242202 r finansierin av Kommunakademin Väst 2022em 2027-08-

202113t0 infrastruktu lan för Dalsland 2021-08-

202L1323 -konsult 2021-08-

20211339 nst som HR-chefni AV 2021-08-

20211403 2021-08-

KS 20211408 2021-08-

2021-08-

2021-08-1

2021-08-1

2021-08-1

2021-08-

KS 202U46s

KS 79 Ramavtal Socionom konsu lter 21-08-01 - 2023-07-3r

202U442 miss - Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot
kor för Strömstads kommun

202 kätsvar om klimata

20211447
n om kommunalt investeringsbidrag för installation av

udan och hörselsl a i PRO föreni kal i Mellerud

20t81677
borgarförslag om utökade öppettider på Hunnebyns

nt scentral
2021-09-r

20zLl167
om regional fysisk planering enligt PBL- VGR som

n
2021-09-10

20211334

KS 202U397

202r-09-27

202L-09-27

202L-09-29

KS 2021122r nadsnämndens lemente revideri 202r-09-29

Avsiktsförklaring - ansökan om cykeltävling

Remiss - Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för Framtidsbygder
Dalsland, Ärjäng och Munkedal

KS 202tlrB2
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om det är utan risk
för missgynnande att som varande eller blivande kommunanställd i

Mellerud vara aktiv sverigedemokrat

KS 20211429
Förslag: Hörsamma UNESCO:s Deklaration från 2005 - nej till
vaccinationspass!

KS 20211433

KS 20211432

Anonym orosanmälan till kommunsWrelsens kännedom

Felreqistrerat Ad acta

Kommuntal för mottagande av nyanlända för 2022KS 202t1464

Enkät/enkätsvar om inledande åtgärder vid räddningsinsatser 202r-08-23

202r-08-27

2021-09-03

202r-09-06

202r-09-o9

Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond -
utdelninq bokslut 2020 samt redovisninq från Lions Club Mellerud

2021-09-10

Remiss - Fyrbodals kommunalforbunds budget basverksamhet2022 -

2024
2021-09-10

KS 20211398

KS 20211400

KS 20211480

Remiss - Budqet delreq iona la utveckl inqsm edel 2022 202r-09-r0

Ansökan om driftbidraq till Melleruds Golfklubb 202I 2021-09-10

Uppföljning av energiförbrukningen inom Melleruds kommuns
verksa m hete r I bolag 2020

2021-09-10

KS 2021/s11 Enkätundersökning rörande friluftslivspolitiken i er kommun 2021-09-13

KS 202U276
Motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

KS 2021ls3s Person u ppg iftsbiträdesavta I - Ta lentech ( rekryterin gssystem )

KS 202tlr4B Samgående av samordningsforbunden Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt Vänersborg/Mellerud
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Äterrappoftering av verkställda beslut inom kommunstyrelse-
fö rva Itn i n g e ns ve rksa m h etso m rå de 2O2L-06- 0 2 - - 1 0 - 25

Arendenumm menl Avslutat datum
KS 2021 1

KS 202rls4s

KS 2021/5ss Avtal: FKU SKl-avtal 2027 del 2 (202I-10-01 - 2024-10-01)

KS 202r1s20 Finansiell profil for Melleruds kommun 2018-2020

KS 202r1s22
Ledamotsinitiativ angående rutiner vid anställ ning av förva ltnings-,
ekonomi- och HR-chefer

z02L-10-07

KS 20211s49
Ledamotsinitiativ angående omfördelning av förslag till andelstal for
ensamkommande 2022

2027-t0-07

KS 2021lss0 202r-r0-07

KS2020l2t 2021-10-08

KS 202Llt7r 2021-10-08

Prog noser 202L f ör kom m u nstyrelsens verksa m het
(kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen)

z02r-r0-12

Uppsägni ng av prova nställ n ing/a nställninq som ekonom 202L-70-t2

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag (ledamot
kommunstyrelsen, ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott,
ersätta re i krisled n ingsnäm nden, ersättare socialnämnden, ledamot
a rvodesbered n i nqen och ersätta re va I bered n inqen )

202r-r0-12

Förualtningsekonom till ekonomienheten med inriktning mot
socialförvaltningen

202r-t0-12

202r-r0-r2

202t-r0-r2

KS 202L1s27 202r-t0-12

KS 202U3r2 202r-70-14

KS 202Us73 2027-r0-20

KS 2020/93

KS202rls47

KS 202L1244

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag (ersättare i

kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och utbildningsnämnden,
ledamot i kommunala funktionshinderrådet och ersättare i

Föreningsarkivet) Kompletteringsval av ny ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden och ny ersättare i Föreningsarkivet

KS 20211289 Prognoser 2021lDelårsbokslut 2021

KS 20211470
Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds
kommun

202r-10-25

KS 2021141r Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2022 202r-09-29

KS 202r14t4 Plan- och bygglovtaxa 2021, revidering

KS 20211396

KS 20zrl4s2

KS202rl4s7

KS 2021/300

KS 20211501

KS 20211504

KS 2021ls06

KS 2021/516

KS202Ll5I7

Myndighetstaxor for Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbund (NÄRF)
2022

Kompletteringsval av ny ledamot och ny ersättare i Dal Västra
Värmlands Järnväg (DWJ)

Förbu ndsord ning för Samord ningsförbundet Vä nersborg/Mel lerud -
godkännande av ändring avseende likvidation och upplösning

Nationella geodataplattformen, avtal 2021-09-30

2021-10-06

2021-10-07

Ledamotsinitiativ angående kommuntal för mottagande av nyanlända
för 2022

Parkeringstil lstånd 2020

Medlemsbidrag 202I

Uppsäqninq av tiänst som tillväxtchef

Begäran om att få ianspråkta investeringsmedel för 2022 till iT-
system för iFO

Begäran om att få nffia investeringsanslag för 2022 till inventarier
Faqerlid

Simlärare 75olo

Förfrågan om tidigarelagd utbetalning av medel för 2022till
Vänersamarbetet ekonom isk förening

Projekt Jobbredo - finansiering, delredovisning, slutredovisning 2021-r0-2r

Ärlig uppföljning av funktionshinderspolitiken i kommuner 2021 202r-t0-22

202r-09-29

202r-09-29

202r-09-29

2021-10-2s

2021-70-25

av förtroende som ersättare i kommunfullra 202r-09-

2021-09-29
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Återrappoftering av verkställda beslut inom kommunstyrelse-
fö rva lt n i n g e n s ve r ksa m h etso m rå de 2O2L-0 6 - 0 2 - - 1 0 - 2 5

Ärendenummer Ärendemening Avslutat datum

KS 20211482
Sammanträdesplan för kom m u nful lmä ktige, komm unstyrelsen,
arbetsutskott och miliö- och hälsoråd 2022

202r-t0-25

KS 202L1492 Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun 2021-10-25

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om Melleruds kommun
är en trygg och attraktiv arbetsgivare

202r-10-25
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Återrapportering av verkställda beslut inom samhällsbyggnads-
förva ltn i n gens verksa m hetsom rå de 2O2!-06-02- - 10- 25

ummer ndemeni Avslutat
202U337 för olovlom rkeri 202r

2027-06zozLl247 llande ekBrev

2027-0620211248 n om VA-anslutni Uranus 5

atan Brd av mur Vall 2027-06KS 202 346

KS 2021 7 n och avtal om nslutni Pluto 3

nmälan är n14kä 202t-06

nmälan är n4kä 202r-06

202t-06

202t-06-

202t-06-

2021-06-Lt

202r-06-

KS20191406

KS 2020/s63 202t-06-l

327KS

KS 20211413

K5202U424

2021-08KS 20211438
Begäran om yttrande & yttrande att ha quiz på Brunnsvägen I22, i

ls Rostock.

2021-08KS 20211389 atan 7 - Bac n3Arävanmälan Norra Ku

2021-08KS 20211443 rävanmälan kabelfel 5

KS 202Ll4ss
Begä ran om yttrande gäl lande transportdispens, Vägtransportleda rna
i Värmland AB.

2021-08-1

2021-08-1KS 20 Geoteknisk undersökn Holms-säter

KS 202Ll4sr
punkter angående placeringen och utmärkningen av

hund Vita Sannar
2021-08-1

2021-08-120zLl4s9
Begäran om yttrande. Anmälan om Folkmusikstämma, Dalslands

rkester mfl

sanmälan är Dalsla T4ravn 2021-08

202t-06-04

K5202u217

KS202rl2r9
KS 2021l3ss

KS 2o2u3s6

KS 202U360

Grävninqsanmälan är qodkänd, Södra Bäckebol 31

Grävninqsanmälan är qodkänd, Maskingatan 1 202r-06-07

Avsi ktsförkla ri nq Yrkeshög skola n i Vä nersborg 202r-06-07

KS 20211367 Punktskatt Hunnebyn 202r-06-09

KS 2021/3s1 Önskemål och badstege på brygga, Strömmersvik badplats

KS202rl37L Strandskyddsdispens för kåta, utedass och Wå sittbänkar, Skalåsen
1:2. Dnr 2027.121.226

Viltvårdsplan för Melleruds kommun

Beslut byggnadsnämnden. Bygglov beviljas. Nybyggnad av
väderskydd Bråna 4:2. Dnr 2021.49.235

KS 2O2TILB4

KS 202U374

2021-06-11

KS 20211303

KS 20211387

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Äsebro skola.
Dnr 10 10-2021-000286-001-00 1

Förfrågan & tillstånd att stå på Mellerud Kommuns mark med
aktivitetsvagnen

Beqäran om yttrande och yttrande om allsång, A339.7881202I

Skolmjölkstöd -Krav på kompletterande
utbildningsåtgärder.Nyhetsbrev från Jordbruksverket, skolmjölksstöd
nr 2,2019. Samt redovisning av utförda utbildningsåtgärder.

Melleruds kommun söker timanställd kock till Serviceenheten.

202r-06-16

KS 2O2U3BB 2021-06-16

202r-06-17

K520211393 Grävanmälan Norra Kungsgatan 7 - Backegatan 3A 2021-06-17

202r-06-21KS2O2U394

202r-06-28

Beqäran om yttrande om tunq och bred transport

Riktlinier om och deleqation av vistelseförbud enliqt pandemilaqen

Avtal: Tjänstekoncession avseende verksamhet i lilla huset vid torget
(202r-06-74--08-31) 202r-07-0t

Beslut om beviljat hanteringstillstånd för brandfarlig vara,
Siöbensinstation Sunnanå Hamn 1:29

202r-07-r4
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Återrapportering av verkställda bestut inom samhällsbyggnads-
fö rva ltn i ngens verksa m hetsom råde 202 1-06- 02- - 10- 25

Ärendenummer Ärendemening Avslutat datum

202r-08-23

KS 202L1469 202r-08-25

KS 202tl4sg Begäran om yttrande, ansökan för motionslopp och
mountainbikelopp, Skidans Hus Granan på Kroppefjäll

202t-08-26

KS 20211468
Ansökan för Julmarknad och luciatåg i Mellerud, 2027-72-72, kl

08.00-21.00 på Köpmantorget med tillhörande lokalgator
2027-08-26

KS 20211478
Avtal: Omläggning skiffertak Resecentrum (2021-05-18 - 202I-L2-
31)

202t-08-27

KS 202L1342 Inspektionsrapport ventilation - Dahlstiernska gymnasiet 2027-09-02

KS 20211343 Inspektionsrapport ventilation - Äsens skola 202r-09-02

K520211344 Inspektionsrapport - Karoli nerskola n 202L-09-02

KS 2021l3s9 Inspektionsrapport, Rådaskolan 202r-09-02

KS 20211364 Inspektionsra pport, Äsebro skola 202r-09-02

KS 2021/36s Inspektionsra pport, Faqerlidsskolan 202r-09-02

KS 202 6 sra Nordalsskolan 2021-09-02

202 373 sra Kro I förskola 202r-09-02

202u377 sra Ymers förskola 2027-09-02

KS 20211378 Inspektionsrapport Markusgårdens förskola 202r-09-02

KS 202 9 sra Lundens förskola 2027-09-02

KS 202 sra Telaris förskola 2021-09-02

KS 202 1 sra Tallåsens förskola 202r-09-02

KS 2021l38s sra Åsebro förskola 202L-09-02

KS 20 ra 2020 2021-09-03

MBL 11 omplacering av tjänst från Arbetsmarknadsenheten, Kultur
KS 20201804 utbildn i ngsförva ltningen till Renhå ll n i ngsenheten,

mhä nadsförvaltni n

2021-09-03

KS 202L1297 Fråqor om växten parkslide 2021-09-03

KS 202L1302
Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Stenmagasinet
Sunnanå. Dnr: 1010-2021-000289-001-001

2021-09-03

KS 20201s43
Dispens från lokal trafikföreskrift. Gäller 2020-09-01 tom 2021-08-31.

kommunens Mellbos och Räddn nstens fordon.
2021-09-t4

KS 20211466
enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

Karolinerskola n. Dn r 10 10-202 1-000426-00 1-00 1

KS 202lls10 or an kommunal vatten och nebro

Begären om yttrande & yttrande A497.35912021, ansökan för
KS 202l/s19 , information om hållbart resande i Melleruds

kommun

2021-09-15

KS 20201799 Ansökan om bidraq för kommunal fornvård 2021, Dalaborqs borqruin

KS 202L140s
Skadegörelse fornlämning vid Angenäs Aldreboende. Dnr polisen:
5000-K6634 07 -2L. D n r Lä nsstyrelsen : 27 07 8-2027

K5202L1444 Fråga om åtgärder för att sänka hastigheten på Långgatan 50

KS 202t1454
Förslag på åtgärder för att få gående och cyklister att använda

rykelbanan ner till Sunnanå hamn
202r-09-20
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Återrapportering av verkställda beslut inom samhällsbyggnads-
fö rva ltn i n g e ns ve rksa m hetso m rå de 2O2t.0 6- 0 2- - 1 0 - 25

ummer

202t1s32
r enkät om kontinuitetsplanering av dricksvattenförsörjning och

nödvatten lanerin

202 384 Melleruds kommun söker Drifttekniker VA

20211536
I om nyttjande av plats på återvinningsstationer för insamling av

retu iMelleruds kommun

nkät vattenmätare 2021KS 202 503

KS 202rls2r
ivning - Beslut från Länsstyrelsen i ärende 525-40909-202I

nyanläggning av markkabel från fastigheten Gullesbyn 2:1 till
Gu 1:15, Melleruds kommun

KS 20211419

KS 2021

2027-r0-2LGrävningsanmälan är godkänd. Tröskgatan, Torpgatan, Vegagatan &
nH

Grävningsanmälan är godkänd. Södergatan, Vassgatan, Sjögatan,
Ode n/ n& z0zr-10-2r

lståndsbevis för ärende A493.57912021. 5 konsefter, Vänersång
med Elisa Lindström i Melleruds kommun

z02r-10-2t

202t-L0-2IKS 20211544
lståndsbevis för ärende A502.5631202. kulturevenemang Dals-

Melleruds kommun

Ärendemening Avslutat datum

2027-09-24

202r-09-27

202r-09-28

2021-09-30

2021-09-30

2021-10-05

KS 202rlss4 2021-10-06

2021-10-06

KS 2021ls58 2021-10-08

KS 202rls7L Avtal om insamling av returpapper 2021-10-18

2021-10-19

202r-10-zr
KS 20211449 Melleruds kommun söker handläggare vatten & avlopp

Proiekt Bryqqor Sunnanå, utbWe

2021 cirkus Brazil Jack

KS 202111s3

KS 2021/190

KS 202Ur93

202t-70-2t

Skottlossn i n gstil lstå nd, a nsöka n, yttra nde och besl ut. A020.7 33 I 202L 202r-t0-2I

KS 2021/331 Offert Tabbert 495 HE Comtesse Långbäddar 202r-r0-2r
2027-r0-2LKS 2021/333 Nytt datu m, Brudfjä I lsracet motionslo pp 2I7 7-202I

Sammanställning av data gällande gräsbrandsrisk 2021
(brandriskprognoser)KS 20211338 202r-10-2r

202r-t0-ztKS 202U3s3

KS 20211439

Offert & bestäl ln i ngsbekräftelse ladd lösn ing till torget, Vattenfall
Incharqe

Begäran om yttrande gällande transportdispens, Mälardalens
Utvecklings & Trafikkonsult AB

Begäran om yttrande. Ansökan för torgdemonstrationer på

Köpma ntorqet i Mel lerud, i nför kyrkova let A427 .433 1 202t.

20zr-r0-2r

KS 202U440 2027-r0-21

KS 202U494

KS 202t149s

KS 2021lsos

KS 202r1s40

KS 202vs4r

KS 20211542

KS 20211543

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Dalslands
center. Dnr 1010-2021-000354-001-001

Avtal: Tekniska konsulter (2021-06-01 - 2023-05-31)

Avta I : Dis krumsprod u kter (t. o. m. 2022-09 - 19)

Ansökan om kommunalt upprustningsbidrag och särskilt driftsbidrag
till enskild väg utan statsbidrag, Dalskog

Begäran om yttrande & yttrande A502.56312021, ansökan för ett
liveframträdande på Kroppetjäll 2.

202r-r0-2r

Begäran om yttrande & yttrande A502.56412021, ansökan för
liveframträdande Kroppefjäl I 2

202r-10-21

Begäran om yttrande A509.863/2021, motionsloppet Kroppefjäll
Trailrun

2021-t0-2r

Grävn i ngsa nmälan är godkä nd, Reslgaregata n, Havregata n,

Stråqatan, Axgatan, Högatan, Oxgatan & Tröskgatan
202r-t0-2r
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Återrappoftering av verkställda beslut inom samhällsbyggnads-
fö rva ltn i n ge ns ve rksa m hetso m rå de 2O2L-0 6- 0 2- - 1 O-25

ummer Avslutat datum
202r-r0-21202tlsB}
2021-10-583

202rlsB4 202r-r0-

Grävningsanmälan är godkänd, Nygatan & Storgatan

202L-LO.1L - 2022-05-02Än

l: Elljusslinga Kroppefjäll och k(202r-08-27 -
2022-08-2

321



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-t0-27

ARENDE 30

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän

enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad.

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering'

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

B - PERSONALÄRENDEN

B 5 Visstidsanställningar

5.1 Kommunchef S 2l2ozr

5.4 Övrig personal g 51202I

C . EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRCNOCru

C 15 Ekonomiärenden

15.3 Lån och placeringar g 51202I

15.8 Bank g 5l2o2L

D - SAM HÄLLSBYGGNADSFöRVALTNINGEN

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden

17.4 Bostadsanpassningsbidrag g 91202L
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-t0-27

ARENDE 31

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 22 september 202I, 9166, att bevilja strandskydds-
dispens frtnT kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tilbyggnad
av bostadshus, på fastigheten örs-Hagen l:43. Dnr 2021.217

. Byggnadsnämnden beslutade den 22 september 202I, 9 167 , aft bevilja strandskydds-
dispens frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad
av komplementbyggnad (förråd), på fastigheten Östergården 1:7. Dnr 2021.217

. Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 202I-09-23.

. Finansiell rapport per 2021-09-30. Dnr KS 2021/90.

. Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll 202I-10-07.

. Kammarrättens beslut 2021-10-12 om att inte meddela prövningstillstånd iärende
gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen (20L7:725) av kommunstyrelsens
beslut 2020-09-09, g 187.

. Äterkallelse av tidigare meddelat beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Dnr KS 2021/92.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-to-27

ÄnrNor gz

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 m u nstyrelseforva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-t0-27

ÄRrnor gg

Rappofter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m'm
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