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Information 
 
Kan du inte närvara? 

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

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

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

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

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

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

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

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-75

Änrnoe r Dnr KS 20221287

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2O2L samt
g ranskn i ngsra ppofter och revisionsberättelse

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä Kige besluta r att Melleruds kommun

1, godkänner årsredovisningen för 2021 för Fyrbodals kommunalförbund.

2, beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202L års verksamhet.

Sammanfaftning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte
revisionsberättelse för 2021.

Omsättningen uppgick till 45,9 mkr (41,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,9 mkr (9,6
mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s

strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och
medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har
är 202L uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 35 pågående projekt utöver förbundets
verksamheter,

Ärets resultat uppgick till 701 tkr, varav basverksamhet 190 tkr.

Eget kapital uppgick till 4,9 mkr (4,2 mkr). Förbundet uppfyller tre av fyra finansiella må|, Målet
om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nås inte, Soliditeten uppgick i bokslutet till 6
procent, vilket är en minskning från 2020 med 2 o/o, Detta beror på att likvida medlen har ökat i

samband med att förbundet förualtar medel om 26 mkr från Regeringskansliet avseende God

och nära vård och som ska vidare ut till medlemskommunerna.

Revisorerna ti I lstyrker att förbundsd i reKionen beviljas a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2021.
o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-05-12, g 54.
o Komm u nstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07,5 L77.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08,5 141.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
39

s r41 Dnr KS 20221287

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2O2l,samt
gra nskni ngsra ppofter och revisionsberättelse

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner årsredovisningen för 202L för Fyrbodals kommunalförbund.

2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202L års verksamhet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen
av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte
revisionsberättelse f ör 2021.

Omsättningen uppgick till 45,9 mkr (41,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,9 mkr (9,6
mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s

strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och
medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har
år 202L uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 35 pågående projekt utöver förbundets
verksamheter.

Årets resultat uppgick till 701 tkr, varav basverksamhet 190 tkr.

Eget kapital uppgick till 4,9 mkr (4,2 mkr). Förbundet uppfyller tre av fyra finansiella må|. Målet
om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i bokslutet till 6
procent, vilket är en minskning från 2020 med 2o/o. Detra beror på att likvida medlen har ökat i

samband med att förbundet förualtar medel om 26 mkr från Regeringskansliet avseende God

och nära vård och som ska vidare ut till medlemskommunerna.

Revisorerna ti I lstyrker att förbu ndsd i rektionen bevi ljas a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 202L.
o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-05-12, 5 54.
o Kommunstyrelseforva ltn i n gens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07,5 L77.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1, godkänner årsredovisningen för 2021 för Fyrbodals kommunalförbund,

2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202I års verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden och finner att kommunstyrelsen bifaller detta
n sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

9 t77

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-07

Dnr KS 20221287

sida
15

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2O2l samt
g ra nskn i ngsra ppofter och revisionsberättelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner årsredovisningen för 202I för Fyrbodals kommunalförbund.

2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda

förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202I års verksamhet'

Jäv

På grund av jäv deltar inte Michael Melby (S) i handläggningen av ärendet'

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte

revisionsberättelse f ör 202I.

Omsättningen uppgick till 45,9 mkr (41,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,9 mkr (9,6

mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från EU:s

strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och

medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har

är 2OZI uppgått till 0,7 mkr, Förbundet har haft drygt 35 pågående p@ekt utöver förbundets

verksamheter.

Årets resultat uppgick till 701 tkr, varav basverksamhet 190 tkr.

Eget kapital uppgick till 4,9 mkr (4,2 mkr). Förbundet uppfyller tre av fyra finansiella må1. Målet

om en långsiktig stabil soliditetsnivå på t0 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i bokslutet till 6
procent, vilket är en minskning från 2020 med 2 o/o. Detta beror på att likvida medlen har ökat i

samband med att förbundet förvaltar medel om 26 mkr från Regeringskansliet avseende God

och nära vård och som ska vidare ut till medlemskommunerna,

Revisorerna ti I lstyrker att förbu ndsd i re ktionen bevi ljas a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 202L.

. Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-05-12, 9 54

Förslag till beslut på sammanträdet

1: e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner årsredovisningen för 202I för Fyrbodals kommunalförbund'

2, beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda

förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202I års verksamhet.

Beslutsgång

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

randes sign Utd ragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2O2t samt
g ranskn ingsra pporter och revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommu nfullmäktige besluta r att Melleruds komm u n

1. godkänner årsredovisningen för 202L för Fyrbodals kommunalförbund.

2. beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202L års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte
revisionsberättelse för 202L

Omsättningen uppgick till 45,9 mkr (41,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,9 mkr
(9,6 mkr). Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer i huvudsak från
EU:s strukturfonder och övriga program/ Västra Götalandsregionen, staten och
medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från
Mellerud har år 2021 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 35 pågående projekt
utöver förbu ndets verksam heter.

Ärets resultat uppgick till 701 tkr, varav basverksamhet 190 tkr.

Eget kapital uppgick till 4,9 mkr (4,2 mkr). Förbundet uppfyller tre av fyra finansiella mål
Målet om en långsiktig stabil soliditetsnivå på t0 procent, nås inte. Soliditeten uppgick i

bokslutet till 6 procent, vilket är en minskning från 2020 med 2 %. Detta beror på att
likvida medlen har ökat i samband med att förbundet förvaltar medel om 26 mkr från
Regeringskansliet avseende God och nära vård och som ska vidare ut till
medlemskommunerna.

Revisorerna til lstyrker att fo rbu ndsd i rektionen bevi ljas a nsva rsf ri het.

Beslutsunderlag

. Årsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2027.
o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2022-05-12, g 54

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-05-27 KS 20221287

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000- 14BB

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se 6
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-0s-27 K520221287

Sida
2 (2)
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lngrid Engqvist

Från:

Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kansl iet Fyrbodals Kommu nalförbu nd < kansli @fyrbodal.se >

den 25 maj202209:33
Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun; Sotenäs

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

kommun; Vänersborgs kommun; Ämåls Kommun
Martin Palm

Revision årsredovisni ng 2021 Fyrboda ls kom mu na lförbu nd

Granskning av årsredovisning 2021 PwC.pdf; Granskning god ekonomisk
hushållning 202 1 PwC.pdf; Protokol I di rektionen 220512 signerad.pdf;
Ärsredovisn i ng Fyrboda I 2021 .pdf ; Revisionsberättelse Fyrboda ls kom mu na lförbu nd

2021.pdf

Till medlemskommunerna i Fyrbodol

Vid fö rbu nd sd i re ktione ns sa m ma nträde 2022-05- L2 besl uta des:

Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna

Bifogas:
- Protokoll förbundsdirektionen 2022-05-12
- Ärsredovisning 2021
- Granskning av årsredovisning 2021
- Revisionsberättelse 202 L

- Granskning god ekonomisk hushållning 2021

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
wwriv.furbodal.se
Facebook
Twitter
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Plats och tid

Ledarnöter:

Ersättare:

Tjänstgörande ersäffar€

Fyrbodals kornrnunalörbund

Övriga deitagare:

Underskrifter:

Sekreterare

Ordörande

Justerare

Justerare

Teams

Stig Berlilsson, Bengtsfors

Ann Blomberg, Färgeliurda

Kent Hansson. Strörnstad

Christer Hasslebäck, Uddevalla
Liselotte Fröjd, Tanurn

Michael Karlsson (S). Ärnål
Christoffer Rungberg, Munkedal

Per Eriksson, Bengtsfors

Ulla Börjesson, Färgelanda

Liza Kettil, Munkedal
Therese Mancini, Sotenäs

Bedros Cicek, Trollhättan
David Sahlsten, Uddevalla

Ronald Rombrant, Lysekil
Mats Andersson, Vänersborg

Marie-Louise Bäckrnan, Vänersborg

Anna Ldrk Ståhlberg

Morgan Ahlberg
Ann Palmnäs

Karin Jansson,

Julia Sahlström

Lars Nejstgaard

Sa mmanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sa mmanträ desdatum : 2022-O5-L2

Diarienumm er : 2022 / OO34

Paragrafer: 51-70
Sida 1 (22)

Martin Carling, Dals-Ed
Anders Arnell, Orust
Paul Äkerlund, Trollhättan
Mats Abrahanrsson, Sotenäs

Peter Eriksson, Trollhättan
Morgan E Andersson Mellerud

Per Erik-Norlin, Dals-Ed
Michael Mellby, Mellerr.rd

Lars Larsson, Orust
Monica Hanson, Trollhättan
Michael Karlsson, Ämål

Titti Andersson

Martin Palm
Christel Thuresson

Elisabeth Hansson

Maria Wolff
Karin Stenlund
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Love Lundin, integrationstutlecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Anna Bergengren, projektledare fijr Platåbergens Geopark

Martin Pahn

Martin Carling

Morgan E Andersson

bestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan2rBox305.45 llSUddevalla.VxlOS22'440820.kansli@fyrbodal.seowww.fyrbodal.se
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Sa m ma nträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sa m manträ desdatum : 2022-O5-L2

Diarien umm er : 2022/ OO34

Paragrafer: 51-70
Sida2 (22],

Innehåll

I 51 Val av temaområde för regional planering ........

$ Sz Återkoppling arbetsmiljö.......

I 53 Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön.............

$ 54 Revision årsredovisning2O2L

5 55 Rekrytering ny förbundsdirektör.............

5 53 Rapportering av avslutade projekt.

lnformations och anmälningsärenden

$ 64 Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst....

5 65 Aktuella projektansökningar .....

5 70 övriga frågor...............

$ 71 Nästa möte.............

.......3

......4

......5

......6

5 56 lnformation om Platåbergens Geopark 8

S 57 Teknikcollege - nytt samverkansavtal....... 9

5 58 Skrivelse väg 2183 Ed ............... 10

115 59 Västkom - framtida uppdrag................

$ 60 Suicidprevention - gemensam funktion på förbundet?

5 61 TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning........ 13

5 62 Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina ......74

15
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I 66 Rekrytering ny förbundsdirektör............. ..............Fe|! Bokmärket är inte definierat

5 67 Aktuella delegationsbeslut ......_L8

$ 68 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling {BHU), Västkom och Samrådsorganet

(sRo)............. ........19

........20

........21

........22

S 69 Meddelanden

Justera re: nde

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Yil A522-44 C8 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Sa mmanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sam manträdesd atu m : 2022-05-12
Diarienumm er : 2022/ 0034

Paragrafer:5L-70
Sida 3 (22)

$ 5l Val av temaområde för regional planering

Direktionen beslutade, QA21-09-23 Dnr:2021101 l6) att Västra Götalandsregionen inte skulle

gå vidare rned en hemställan om att bli regionplaneolgan enligt Plan- och Bygglagen, PBL S 7.

Enligt beslutet skulle dock ett arbete snarast inledas där region, kommuner och

kommunalforbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom ffsisk planering som är

viktiga och/eller angelägna att samverka kring.

I kommunalörbundets svar på remissen från VGR ges töljande exempel på

samverkansfrågor/områden där behov av regional samverkan kan finnas;

Klimatrelaterade frågor
Livsmedelsförsö{ning
Energilorsörjning
Bostadsfiirsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, bartkonventionen)

Beredningen ör hållbar utveckling (BHU) rekonrmenderade på sitt möte i december 2021 att
VGR i nuläget och i enlighet med en majoritet av kommunellla, inte ansöka om att bli
regionplaneorgan enligt PBL. BHU uppdrog samtidigt åt regionuwecklingsdirektören att

återkomma rned forslag kring hur fortsatt arbete inom regional ffsisk planering kan bedrivas på

frivillig basis och med fokus kring olika sakfrågor/temaområden.

Kommunerna och VGR samverkar redan idag irrom flertalet områden. Exempelvis inom
kollektivtrafik- och infrastrukturfiågor där samverkan öljer etablerade processer.

Ambitionen med att samverka kring ett eller flera temaområden är att nå längre tillsammaus i
planeringsfi'ågor som är fydligt kommunöverskridande och som kan belysas på en övergripande

regional nivå i syfte att gemensamt stärka vår regions utvecklings- och konkumenskraft. Det

gemensamma arbetet innebär inte någon fi)rändring i ansvar eller mandat.

Ärendet fi)redrogs av Christel Thuresson, näringslivsstrateg.

Handlingar til I cirendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att i enlighet med tidigare beslut (2021-09-23,Dnr 2021/01 l6) ge foljande exempel på

temaområde/n:

o Klimatrelaterade frågor
o Livsmedelsörsörjning
o Energiforsörjning
o Bostadsfiirsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor. barnkonventionen)

J ustera re Utd ragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 r Box 305 . 451 18 Uddevalla . Yxl Q522-44 08 2O o kansli@furbodal.se . www.fyrbodal.se
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Paragrafer: 5L-70
Sida a Q2l

5 SZ Återtoppling arbetsmiljö

För'bundsdirektören och biträdande fiirbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att

genomfora insatser avseende arbetsrniljön på forbundet. Detta ärende handlar om att återkoppla

vilka insatser som gjorts och hur statusen ser ut kring de beslut som fattats.

Ärendet öredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. forbundsdirektör.

Hancll i n gar t i I I ri re nde t b i fo ga s p r oto ko I I et.

Arbetsutskottet har berett drendet och beslutat öreslå direktionen ge tf forbundsdirektör i

uppdrag att ver*ställa rekommendationema som framkommer i kartläggningen

Direktionen beslutar

Att ge tf fiirbundsdirektör i uppdrag att verkställa rekommendationema som framkommer i
kartläggningen.

Justerare Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunallörbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Yxl0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se o www.fyrbodal.se
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$ 53 Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön

Ett ftirslag till fiirdjupad översiktsplan for Vänersborg och Vargön har omarbetats sedan samråd

och ftirslaget ställs nu ut fiir granskning. Kommuninvånare, organisationer, öretag och
myndigheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter på forslaget.

Fyrbodals kommunalftirbund har fätt kungörelsen om granskning. Synpunkter från

granskningen ska vara Vänersborgs komrnun tillhanda senast den l5 maj 2022.

Syftet med planen är att ge vägledning ör beslut om mark- och vattenanvändning i omr'ådet

kring tätorterna Vänersbolg och Vargön ftir att främja en hållbar utveckling.

Ingen fi)redragning av ärendet.

Hand\ingar till ärendet bifogas protokollet

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat foreslå direktionen att avstå från att lämna

synpunkter på fiirslag till ördjupad översiktsplan lor Vänersborg och Vargön FÖP).

Direktionen beslutar

Att avstå från att lämna synpunkter på florslag till fordjupad översiktsplan fiir Vänersborg och

Vargön (FÖP).

Expedieras:

Vänersborgs kommun

Justera re: Utd ragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 r Box 305 . 451 l8 Uddevalla o Vxl O522 44 08 20 . kansli@fyrbodal.se o www.fyrbodal.se
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$ 54 Revision årsredovisning 2021

Ärsredovisningen ör 2021 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den

3l mars.

PwC har på uppdrag av kommunalftirbundets fortroendevalda revisorer granskat
kommunallorbundets årsredovisning ftir perioden 2A2I-01-01 - 2021-12-31. Uppdraget ingår
som en del av revisionsplanen ör är 2021.

Syftet med granskningen är att ge kommunalftirbundets {tirtroendevalda revisorer underlag for
sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är fiirenligt rned beslutade mål för en gocl ekonomisk
hushållning.

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalörbundet. Direktionen
ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gällande måI, beslut och riktlinjer samt de lagar

och öreskrifter som gäller ftir verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en

tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Ärendet ftiredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf florbundsdirektör

Ha nd I i n gar t i I I ri r e nd e t b i.fo ga s pr o t o ko I let.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat infbrmera direktionen om revisionen av

årsredovisningen samt översärda granskningsrapport och revisionsberättelse ftir information till
kommunerna.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse f,or information till kommunerna.

Expedieras till:

Medlemskommunenla Fyrbodal

J usterare estyr

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 3O5 . 451 I8 Uddevalla . YxlO522 444820 . kansli@fyrbodal.se o www.fyrbodal.se
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$ 55 Rekrytering ny fiirbundsdirektör

Ärendet fiiredrogs av Martin Carling, örbundsordör'ande

Direktionen beslutar

Att utse Anna Lärk Stålberg till ny florbundsdirektör for Fyrbodals kommunalfiirbund.

Att uppdra åt örbundets ordörande att besluta om anställningsavtal och tillträdesdag inom

ramen fiir tidigare al'tal med ftirbundsdirektör.

J usterare: Utd ragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckline

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla r Yxl 0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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$ 56Information om Platåbergens Geopark

lnformation om Platåbergens Geopark, om projektets utveckling och utnämningen som

Sveriges forsta lJnesco Globala Geopark. Fyrbodals kommunalörbund har stöttat projektet

ekonomiskt då delar av Platåbergen finns i vår geografi.

Ärendet fiiredrogs av Anna Bergengren, projektledare ftir Platåbergens Geopark,

Handl inga r till cirendet bifogas protokoll et.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare: Utd ragsbestyrka nde

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 o 451 18 Uddevalla . Yxl 0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal,se
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$ 57 Teknikcollege - nytt samverkansavtal

Teknikcollege är en samverkansplattfomr mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i
ca 25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege ceftifieras utbildningar ör
att matcha industrins behov och foretag får chans att påverka utbildningars utfotmning. Detta

bidrar till såi.krad kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande

samverkansavtal gäller t o n2022123l.En process för framtagande av nytt avtal hal påbörjats

och drendet presenterar en plan for framtagandet.

Ärendet foredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf örbundsdirektör

H a nd I in ga r till ä ren d e t b |fb gas p r o t o ko I I e t.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet-

Justerare: Utd ragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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$ 58 Skrivelse väg 2183 Ed

lnkommen skrivelse fi'ån Dals-Eds kommun, som ansöker om att 12 miljoner kronor ska

avsättas ör ombyggnation av väg 2183, ur potten "Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal", som

finns avsatt i Regionalplan for transponinfi'astmkfuren i Västta Götaland 2022-2An.

Ärendet foredrogs av Morgan Ahlberg, infiastrukturstrateg.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat öreslå direktionen att besluta om att avsåtta l2
miljoner kronor ur potten "Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal" i Regional plan for
transportinfrastmkturen i Västra Götaland 2022-2033 .

Hctndl inga r till ci rendet bdbgas protokol let.

Förslag till beslut

Att avsätta l2 miljoner kronor ur potten "Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal" i Regional plan

ör transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033.

J ustera re: Utdragsbesty e:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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$ 59 Västkom - framtida uppdrag

Ärendet presenterades på mötet av Titti Andersson, teamchefVälfiirdsutveckling.

H an dl in gar ti I I rir end e t b ifo gas pr o t oko I I e t.

Direktionen beslutar

Att ställa sig bakom yttrandet gällande handlingsplan fiir VästKoms framtida inriktning.

Justerare Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalfööund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 o Box 305 . 451 18 Uddevalla . Vxl0522-440820 o kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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$ 60 Suicidprevenfion - gemensam funktion på fiirbundet?

Under de gånga åren har kommuner och regioner erhållit statliga rnedel flor suicidprevention

inom övetenskommelse psykisk hälsa. Medel har bland annat använts for att ta fram en

länsgemensam handlingsplan. Det finns dock ej upparbetade medel frän2020 och202l kvar
vilka socialchefsnätverket har beslutat ska användas for att tillsätta en tidsbegränsad resurs som

processtöd. Processtödet omfattar att bistå kommunerna med att utveckla och implementera

handlingsplanen samt det lokala arbetet med att skapa stmkturörändringar.

Ärendet foredrogs av Titti Andersson, teamchef Välftrdsutveckling.

Handlingar till örendet bifugas protokotlet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet

J u ste ra re: Utdrags

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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$ 6l TEMA: Utbildning och kompetensfiirsörjning

Redovisning av arbetet med det strategiska utvecklingsområdet "Utbildning och

kompetensfiirsörj ning" enli gt direktionens årstrjul.

Ärendet fiiredrogs av Karin Jansson, Elisabeth Hansson, Julia Sahlström, Maria Wolff och Lars

Nejstgaard.

Förslag till beslut

Att anteckna informationerr till protokollet.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalfööund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan2 . Box305 . 451 lSUddevalla . Yxl 0522-440820. kansli@fyrbodal.se r www.fyrbodal.se
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$ 62 Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina

lnformation rörande arbetet med kommuntal fiir mottagande av nyanlända, samt sihrationen när

det gäller motlagandet av skyddsbehövande från Ukraina.

Ärendet presenterades på mötet.

Ärendet öredrogs av Love Lundin, integrationstufvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands

län.

Förslag till beslut

Att anteckna informationen till protokollet.

J usterare: Utdragsb nde

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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$ 63 Rapportering av avslutade projekt

Projekt som avslutats i samband med årsskifte 202112022:

- Grön Tillväxt Skog

- Rural mobilitet

Rapportering av Grön Tillväxt Skog loredras av Karin Stenlund, affårs- och miljöstrateg och

Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst

Projektet Rural mobilitet, senare namnändrat till Tur&Retur, har fiiredragits vid ett tidigare

tillfiille.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justera re Utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla o YxlO522 440820 . kansli@tyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Informations och anmälningsärenden

$ 64 Utvärdering och uppfiiljning av den strategiska planen för Position Väst

En halvtidsufvärdering har gjorts av Position Väst strategiska plan.

Ärendet presenteras på mötet.

Ärendet lotedrogs av Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst och Anna Aspgren från

Aspgren Ledarresurs

Handfingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare: Utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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$ 65 Aktuella projektansökningar

Ingen ftiredragning av ärendet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet

Utdra

Fyrbodalr kommunalfööund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Justerare:

Museigatan 2 . Box 305 r 451 18 Uddevalla . Yxl 0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se o www.fyrbodal.se
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$ 66 Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av fiirbundsdirektören.

Ingen fiiredragning av ärendet.

Lis ta över del egations bes lut biJbgas protokol I et.

Direktionen beslutar

Aft anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Fyrbodals kommunalfööund - 14 kommuner samarbetar ftu hållbar utveckling
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$ 67 Arenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och

Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rappoft lämnas på mötet.

Ärendet fiiredrogs av Martin Carling, förbundsordförande och Anna Lärk Ståhlberg, tf
ftirbundsdirektör.

BHU:

Länk till Beredningen ör hållbar uwecklings möten:

Politiska sarnmantr-äden och möteshandlingar - Instans - beredningen tör hållbar utveckline
(360online.com)

Västkom:

Länk till Västkoms möten:

Kaltelssr & Protokoll * !'ästKom (vastkonr.se)

SRO:

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

Politiskt sarnrådsorg*n" SRO - \'årrlsarnverkan i Våstra Götaland {varctsamverkan.se)

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justera re: Utdragsbestyrka nde:

Fyrbdals kommunallööund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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Dia rienumm er : 2022 /A034
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$ 68 Meddelanden

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Justerare

Museigatan 2 t Box 305 r 451 18 Uddevalla . YxlO522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Fyrbodal Sa mmanträdesprotokol I

Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum ; 2022-O5-L2

Dia rienum m er : 2022 / 0O34
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g 69 Övriga frågor

Anna Lärk Ståhlberg, tf fiirbundsdirektör informerade om:

Äterkoppling på örbundets skrivelse om ökad statlig närvaro i kommunerna.

En möjlig örtiågan orn delägarskap i mötesplats Steneby.

Information kring Kornmunakademin Väst.

Att löneöversyn pågår på kommunalörbundet.

Akfuell a personalfiirändringar

För'bundet har tagit emot fy'a remissvar på ärendet kring skrivelsen avseende ökad statlig
närr,'aro i Fyrbodal. Remissvam har skickats till Arbetsmarknadscheferna i Fyrbodals
kornmuner for kännedom.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justera re Utd ragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . YilA522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se o www.tyrbodal.se
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$ 70 Nästa möte

Arbetsutskottet den 2 juni. Nästa direktionsmöte den l7 juni i Lysekil.

Ärenden enligt årshjul:

Tertialrappo tt 2 L 0 I -2 I 04
Förslag budget basverksamhet2023 - 2025
Äterrapportering DRUM 202 I
Förslag budget DRUM 2023
Ägardialog med Gryning Vård

Direktionen beslutar

Att anteckna infonnationen till protokollet.

Justerare Utd ragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 o Box 3O5 . 451 18 Uddevalla . Vxl 0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal,se
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Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund
Org nr: 222000-1776

Direktionen

Fullmäktige i respektive
rnedlemskomfiIurl

Revisionsberättelse för är 2021

Vi, av firllniäktige utsedda revisorer, lrar gransl<at den verksatnhet sotn bedrivits i
kornmunalförbundet av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedlivs enligt gällande mål, lreslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för vetksanrheten. De ansval'ar också ör att det

finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorerrra ansvarar för att glanska velksamhet, intetrr kontroll och räkenskaper och pröva

om verksamheterr bedrivits enligt de uppdrag, måI, lagal och föreskrifter sorlr gäller f-ör

velksaml.reten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomftirts med den

inriktning och omfattning som behövs ör att ge rirnlig grund för bedömning och
ansvarsprövning. Ingen örcljupad granskning har genonrtörts under året till loljd
resursbrist.

Iti har uppmt)rkscmmat

t Att komnnmalförlnmdets långsiktiga soliditetsmcil (10 %) irfie uppttcTtts urrder

202 t.

Vi bedömer salnlnantaget att direktionerr i Fyrbodals kornmunalftirbund har bedtivit
verksarrheten på ett ändarrrålsenligt och från ekononrisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens intema kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisniugen i hur,udsak är

törenligt med de mål sonr direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de

enskilda ledamöterna i densamma.
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Vi åberopar bifogade rapporter

Uddevalla den 8 april 2022

%
Thomas Boström

Vänersborgs kommun

M
Claes Hedlund

Munkedals kommun

antt*Ä.4w
he r{*NtrlF 15.2ril }r l/ irt_r'

Anita Älgernon

Tanums kommun

lznuatt Hanrron
-"-tur:Fytb. iV i{lfn llljellrl:

Lennart Hansson

Ämatkommun

Lnn-hrif'f Dzhl
in*!ril lS hr !5. å:2 li:3a{r-2r

Ann-Britt Dahl

Färgelanda kommun

Bilagor:

PwC Granskning av delårsbokslut

PwC Granskning av bokslut och årsredovisning
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat

kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-AlU - 2021-12-31 . Uppdraget

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2O21.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal

verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förva ltn i n g s berätte lse Ja o
Resultaträkning Ja o
Balansräkning Ja o
Kassaflödesanalys Ja o

oJaNoter

Driftredovisning Ja o
lnvesteringsredovisning Ej tillämpligt
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Innehållsforteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Granskningsresultat

Räkenskaper

Förvaltni ngsberättelse, driftredovisnin g och investeringsredovisning

Förva ltn i n gsbe rättel se

Sammanställda räkenskaper

Annan information
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 1 '1 kap. 19 $ ska årsredovisningen lämnas över till respektive

fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som

redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 S LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska

ställning. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför

behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande

som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal

verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

r Kommunallag (KL)
r Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
r Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att

de, om de varit kända for en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i

kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta

kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan

kom munalförbu ndet och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär

att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning

kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2A22-03-31 och
överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med

fastställandet. Rapportens innehåll har sakgranskats.

3
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Granskningsresultat
Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer

En balansräkning med uppställning i enlighet med LKBR bör övervägas till kommande

är.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfiTller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att förbundets räkenskaperl i allt väsentligt är rättvisande.

Förva ltn i n gsberättelse, d riftredovisn i n g och i nvesteri n gs redovisn ing

Förvaltn i n gsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Avsteg har identifierats enligt:

Den normerande delen av RKR R15 anger vilka huvudrubriker som
årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla, vilka inte

återfinns iförbundets årsredovisning. Utifrån ovan saknas vissa

upplysningar som enligt den normerande delen ska anges under dessa
avsnitt. Tillexempel:

. En översikt över verksamhetens ufueckling genom redovisning av
att aktuellt års jämförs med tidigare år tillsammans med

kommentarer om väsentliga förändringar (Det gäller såväl
utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga
utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas

till de verksamheter som orsakat förändringarna).
. Viktiga förhållanden för resultat tillsammans med upplysningar

och konsekvensbeskrivningar samt en analys av väsentliga risker

och osäkerhetsfaktorer avseende gjord a u ppskattn in ga r och

bedömningar samt vidtagna åtgärder.
. Väsentligapersonalförhållanden.

o

1 Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter

4
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Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

Arsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre

områdena: basverksamhet, projekfuerksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den

budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur

utfallet förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad

budget för projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

I nvesteri n gsredovisn i ng

Arsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning

av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2A21 har kommunforbundet

inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss

anled nin g att anse att förvaltn in gsberättelsen, drift redovisnin gen och

investeringsredovisningen inte är upprättad ienlighet med LKBR och god

redovisningssed.

Annan information
Vi hartagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-6, 26-38

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-6, 26-38 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

2022-04-08

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556A29-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

5
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Granskning av god
ekonomisk hushåltning

Fyrhodals ko mmunallfirbu nd

za22-04-*8

202L

ts'.'b
pwc

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets fortroendevalda revisorer granskat om resultaten för
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2O21.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga

bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål

uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det

lämnas inte någon bedömningen av måluppffllelse. Grundat på vår granskning av

årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som

ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de

finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

1
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Sammanfattning

lnledning
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Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning

Bedömning utifrån revisionsfrågan
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 $ ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Direktionen skallformulera verksamhetsmässiga och finansiella målför god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa målska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12kap.2 $ bedöma om resultaten i

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

G ranskni n gen ska besvara följande revisionsfrågor:

. Ar årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

o Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation "RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.

Den g ra nskade årsredovisni n gen fastställdes 2022-03-31

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och administrativ chef.

3
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

laktlagelser

Finansiella mål

Mål för verksamheten

I årsredovisningen genomförs en utvärdering av strategiska utvecklingsområden för
2021, som implicit utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Bedömning av
måluppfyllelse lämnas inte i anslutning av utvärderingen av de strategiska
utvecklingsmålen-

Direktionens samlade utvärdering av god ekonomisk hushållning 2021

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad
utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad
balanskravsutredning.

4

Finansiella mål Utfall2021 Av direktionen bedömd
måluppfyllelse

Att ha en långsiktig stabil
soliditetsnivå på 10 procent,
nivån kan dock variera över
tid.

Ar 2021är soliditeten 6
procent, vilket är en
minskning frän 2020 med 2
procentenheter

Kommunalförbundet arbetar
med att nå det långsiktiga
målet om en soliditetsnivå.

Att ha en budget i balans,
intäkterna ska överstiga
kostnaderna.

Förbundet når målet om en
budget i balans genom ett
överskott om 701 tkr (555
tkr), jämfört med budgeterat
resultat på 190 tkr. R

Målet nås

Att ha en god likviditet så att
det är möjligt att både täcka
kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera
medel i projekt där förbundet
är projektägare.

Likvida medelvid årets slut
var cirka 58 mkr (cirka 37
mkr). Därmed nås målet om
god likviditet

Målet nås

Att de delregionala
utuecklingsmedlen, DRUM,
sammantaget ska växlas upp
med minst 50 procent genom
att projekten medfi nansieras
med andra medel än de som
kommunerna och Västra
Götalandsregionen bidrar
med.

Den totala uppväxlingen
uppgår till en budgeterad
omslutning på 118 Mkr, vilket
innebär en uppväxling med
574 procent, det vill säga
faktor 5,74 (574 procent,
faktor 5,74\.

Målet nås
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Bedömning

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål
uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det
lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av
årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som
ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2A21.

5
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål Ja

Verksamhetsmäl Delvis

2022-04-O8

Fredrik Carlsson

Uppdragsledare

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

o
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-15

ARENDE 2 Dnr KS 20221224

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2O2I

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda föftroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202I
års verkamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 202L

DMEF redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Likom
föregående år beror en del av budgetawikelsen på effekter avseende Covid-19, som ersättning
för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn på

serveringsställen. Lägre personalkostnader för vakans vid personalomsättning och sjukskrivning
har även bidraget till den positiva budgetawikelsen.

Till följd av situationen med Covid-19 och resursbortfall har delar av det myndighetsrelaterade
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en
tillsynsskuld överförs t{!2022. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2022, vilket kräver
behov av extra resurser 2022.

Soliditeten har minskat frtn 35,2o/o till 30,7 o/o. En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till
kommunerna under 2020. En åtgard för att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna
kapitalet uppgår till 4,6 mkr (föregående år 5,4 mkr).

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har 16 mål
uppfyllts tre ej uppfyllts och Wå delvis ej uppfyllts. Två av målen var ej aktuella 2021. Ett av
målen behöver utredas ytterligare. Alla nio mål inom livsmedelskontrollen är uppfyllda i sin
helhet. Inom miljöbalkstillsynen har fem mål uppfyllts i sin helhet. Inom leding- och kansli har
två mål uppfyllts.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2021.
o Dalslands miljö- och energinämnd beslut2022-03-24, g2I.
o Direktionen Dalslands miljö- och energiförbund 2022-04-14, 5 10.
. Revisionsberättelse 2022-04-26.
. Begäran om ansvarsfrihet.
o Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, 5 166.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, 5 140.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOTL
Sammanträdesdatum
2022-06-OB

sida
37

5 140 Dnr KS 2022/224

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands

miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202L

års verksamhet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C), Michael Melby (S) och Eva Pärsson (M)

i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2021.

DMEF redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Liksom

föregående år beror en del av budgetawikelsen på effekter avseende Covid-19, som ersättning

för sjuHönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn på

serueringsställen. Lägre personalkostnader för vakans vid personalomsättning och sjukskrivning
har även bidraget till den positiva budgetawikelsen.

Till fölid av situationen med Covid-19 och resursbortfall har delar av det myndighetsrelaterade

arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en

tillsynsskuld överförs fl|2022. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2022, vilket kräver

behov av extra resurser 2022.

Soliditeten har minskat från35,2o/o till 30,7 o/o.En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till
kommunerna under 2020. En åtgard för att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna

kapitalet uppgår till 4,6 mkr (föregående år 5,4 mkr).

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets

verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har 16 mål

uppfyllts tre ej uppfyllts och Wå delvis ej uppffllts. Två av målen var ej aKuella 2021. Ett av

målen behöver utredas ytterligare, Alla nio mål inom livsmedelskontrollen är uppfyllda i sin

helhet. Inom miljöbalkstillsynen har fem mål uppfyllts i sin helhet. Inom leding- och kansli har

Wå mål uppfyllts.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2021.

. Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2022-03-24, 9 21.

. Direktionen Dalslands miljö- och energiförbund2022-04-14, S 10'

. Revisionsberättelse 2022-04-26.

. Begäran om ansvarsfrihet.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, 5 166,

Justera

-)r+

ndes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
38

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiforbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202L
års verkamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Jus(erandes sign ?\

,Jfi J5 Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

sida
15

nJ

5 166 Dnr KS 20221224

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar forbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202I
års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 202L.

DMEF redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Liksom
föregående år beror en del av budgetawikelsen på effekter avseende Covid-19, som ersättning
för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn på

serveringsställen. Lägre personalkostnader för vakans vid personalomsättning och sjukskrivning
har även bidraget till den positiva budgetavvikelsen.

Till följd av situationen med Covid-19 och resursbortfall har delar av det myndighetsrelaterade
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en
tillsynsskuld överförs til12022. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2022, vilket kräver
behov av extra resurser 2022.

Soliditeten har minskat frän 35,2o/o till 30,7 o/o. En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till
kommunerna under 2020. En åtgarO för att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna
kapitalet uppgår till 4,6 mkr (föregående år 5,4 mkr).

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har 16 mål
uppfyllts tre ej uppfyllts och två delvis ej uppfyllts. Två av målen var ej aktuella 202L Ett av
målen behöver utredas ytterligare. Alla nio mål inom livsmedelskontrollen är uppfyllda i sin
helhet. Inom miljöbalkstillsynen har fem mål uppfyllts i sin helhet. Inom leding- och kansli har
Wå mål uppfyllts.

Beslutsunderlag
o Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2021.
o Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2022-03-24,927.
. Direktionen Dalslands miljö- och energiförbund 2022-04-14, 5 10
o Revisionsberättelse 2022-04-26.
. Begäran om ansvarsfrihet.
r Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
beviljar förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda
föftroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202L års verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utd ragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2O2L

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda föftroendevalda i detta
organ ansvarsfrihet för 202L års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 202L.

DMEF redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget.
Liksom föregående år beror en del av budgetavvikelsen på effekter avseende
Covid-19, som ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen,

ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen. Lägre personalkostnader för
vakans vid personalomsättning och sjukskrivning har även bidraget till den positiva

budgetawikelsen.

Till följd av situationen med Covid-l9 och resursbortfall har delar av det
myndighetsrelaterade arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande
verksamhetsplaner. Det innebär att en tillsynsskuld öveförs t{l2022. Denna

tillsynsskuld behöver hanteras under 2022, vilket kräver behov av extra resurser
2022.

Soliditeten har minskat frln 35,2o/o till 30,7 o/o. En återbetalning har gjorts av
kommunbidrag till kommunerna under 2020. En åtgarO for att minska storleken på

det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår till 4,6 mkr (foregående år 5,4 mkr).

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv.
Förbundets verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande
verksamhetsmålen har 16 mål uppfollts tre ej uppfyllts och två delvis ej uppfyllts.
Två av målen var ej aktuella 2O2L Ett av målen behöver utredas ytterligare, Alla

nio mål inom livsmedelskontrollen är uppfyllda i sin helhet, Inom miljöbalkstillsynen
har fem mål uppfyllts i sin helhet. Inom leding- och kansli har Wå mål uppfyllts.

Beslutsunderlag
o Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2021.
. Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2022-03-24, g2L.
. Direktionen Dalslands miljö- och energiförbund 2022-04-14, S 10
o Revisionsberättelse 2022-04-26.
. Begäran om ansvarsfrihet.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-28 KS 20221224

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se51
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I seförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2022-04-28 KS 20221224

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

Sida

2 (2)
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Datslands Mitjö
& Energiförbund

TJANSTESKRIVELSE
2022-O5-O5

Sida 1 (1)

Till kommunfullmäktige i :

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och
revisionsberättelse för 2O2L

Direktionen för Dalstands mitjö- och energiförbund överlämnar härmed årsredovisning och
revisionsberättetse för förbundets verksamhet2021. Direktionen anhå[er om ansvarsfrihet för 2021
års verksamhet.

För Dalstands mitjö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bi I ago r : År sr ed ovi sni ng 202 1 m e d ti t Ihö r and e r evi si onsbe r öt te Ise

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Telefon
0534-939430

E-post
kansli@dalsland.se

Org. nr.
222.OOO.OB77
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Dalslands VIiljö och Bnergiförbund
Revisorerna

Till kornmunfullmäktige i

Dals-Eds, Bengtsfors,
Färgelandas och Melleruds
kommuner

Revisionsberättelse för är 2021

Vi har granskat verksamlreten i Dalslands Miljö och Energiför'bund under 2021
Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet.

Förbundet lämnar en redogörelse flor resultatet av de konkretiserade mål som visar på
måluppfyllelse ör de övergripande verksamhetsmålen sorn direktionen fastställt.

Förbundet redovisar ett resultat för 2021 på 356 tkr, awikelsen är 823 tkr mot budgeterat
resultat. Det finansiella målet som direktionen fastställtfor 2021uppnås i och med årets
resultat.

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet ftir verksamhetsäret2A21
samt att liirbundets årsredovisning godkänns.

Mellerrrd 2022-04-26

Evert Magnusson
Färgelanda

Sven-Äke Gustavsson
Bengtsfors

Thomas Glue
Färgelanda

Torgny Aruidsson
Dals-Ed

Johan Lorentzon
Mellerud

öneflow iD 29/3555 Sicla 1 I 2
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Deltagare

DALSLANDS tvttt-lÖ OCH ENERGtTÖngUruO Sveriqe

Evert Magnusson

Signerot med Svens kt BanklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: TORGNY ARVIDSSON

Torgny Arvidsson

Signerof med Svenskt BenklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: gErugt SVFN ÄXf
GUSTAVSSON

Sven-Åke Gustavsson

Signerot med Svenskt BonklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: JOHAN LORENTZON

Johan Lorentzon

Si g ne rot rned Svens kt Ba n kl D

Nåmn returnerat från Svenskt BanklD: THOMAS GLUE

Thomas Glue

2022-04-27 A7:45:31 UTC

Dalum

Datum
Leverånskanal: F-post

Leve.anskanal: E-post

2022-04-27 19:58:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-past

2022-04-27 O7:O5:O4 UTC

Datum

Leverånskanal: E-post

2022-04-27 O7:O6:4O UTC

Datum

L€veranskanöl: E-post

Oneflow lD 2973555 Sida ?- I 2
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAM MANTRAD ESP ROTO KO LL 6

Sammanirådesdatum

2A22-04-14

Forts $ 10 Dnr 2o2tlt235.ADM

Helårsbokslut 2O2t:

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att faststålla Årsredovisningen för år 2O2L.
Miljö- och energinämnden har 2A22-O3-25 behandlat sin del i

bokslutet.

Årsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning

Direktionen {ppdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse
överlämna frägan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2021 till
medlemskommunerna,

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

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

Sammanfattning av bokslut 2O2L
Bokslut 2O2t för Dalslands miljö- och energiförbund är framtagen av
förbundschef/miljö-& energichef i samarbete med ekonomienheten i

Melleruds kommun.
Förbundet uppvisar ett positivt nettoresultat motsvarande 271 000
kr för 202L.

Beslutsunderlag:
Presidium 2A22-04-04
Förbu ndschefens tjä nsteskrivelse
Miljö- och energinämnden 2022-A3-25, S 21
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DALSLANDS MILJö.
OCH ENERGINÄMND

SAM MANTRÄD ESP ROTO KO LL 4

Sammantrådesdatum

2422-03-24

DMEN 5 21 Dnr 2027/I235.ADM

Helårsbokslut 2O2L

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinåmnd beslutar att godkänna nämndens
del i årsbokslut 2021 och vtdarebefordra till direktionen för
fastställande.

Beredning:
Presidium 2022-A3-tO
Förbu nd schefens tjå nsteskrivelse

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

Expedieras:
Direktionen

$1-)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-L5

ÄReNOe S Dnr KS 20221252

AB Melleruds Bostäder - prognos U2O22

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal L12022 är 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det beror på något
högre intäkter samt att underhållsprojekten startar under de varmare årstiderna.

Resultat för helåret beräknas till 1,8 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget. Kostnaderna för el
ökar men intäKerna prognostiseras till 3 o/o högre än budgeterat.

Beslutsunderlag

. Prognos 112022 för AB Melleruds Bostäder.

. Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-05-04,923.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, g L67.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, S I42.

58



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
40

5 142 Dnr KS 2022/252

AB Melleruds Bostäder - prognos U2O22

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal L12022 är 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det beror på något
högre intäkter samt att underhållsprojekten staftar under de varmare årstiderna.

Resultat för helåret beräknas till 1,8 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget. Kostnaderna för el

ökar men intäkterna prognostiseras till 3 o/o högre än budgeterat,

Beslutsunderlag

. Prognos L12022 för AB Melleruds Bostäder.

. Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-05-04, g 23
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, 9 167.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

'k
Utd ragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRAD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

sida
16

5 167 Dnr KS 20221252

AB Melleruds Bostäder - prognos Ll2O22

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal 112022 är 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det beror på något
högre intäkter samt att underhållsprojekten statar under de varmare årstiderna.

Resultat för helåret beräknas till 1,8 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget. Kostnaderna för el
ökar men intäkterna prognostiseras till 3 o/o högre än budgeterat.

Beslutsunderlag

. Prognos U2022 för AB Melleruds Bostäder.
o Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-05-04, 9 23.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

D
Utdragsbestyrka ndegn
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-06 K520221252

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Melleruds Bostäder AB - prognos ll2022
Förslag till beslut

Komm u nfullmä ktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal L12022 är 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det
beror på något högre intäkter samt att underhållsprojekten startar under de
varmare årstiderna.

Resultat för helåret beräknas till 1,8 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget.
Kostnaderna for el ökar men intäkterna prognostiseras till 3 o/o högre än
budgeterat.

Beslutsunderlag

. Prognos tl202L för AB Melleruds Bostäder.

. Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-05-04, g 23

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148861



AB MELLERUDS BOSTADER

s23

Kvaftalsrapport KVt med prognos I
AB Melleruds Bostäders beslut

Styrelsen AB Melleruds Bostäder beslutar godkänna ekonomisk rapport KV t
med prognos 1.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Margareta Gunnarsson redovisar ekonomisk rapport med prognos

2422-03-3t.

Resultatet för första kvartalet awiker från budget med ca +357 tkr.

Första prognosen för helär 2A22 visar ett överskott på ca 649 tkr och kommer
ge ett positivt resultat på f aZ6 ttcr.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport 2A22-03 med prognos 1

Skickas till:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NT 03
Sammanträdesdatum sida

2A2Z-A5-O4 7

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS
"BOSTADER

AB Melleruds Bostäder
556s28-4329

Kvartalsrappoft I - 2022
Prognos 1 - 2022

ffi MELTERUD'
: BOSTADER
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AB Melleruds Bostäder
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2022-04-25

AB Melleruds Bostäder

Ekonomisk rappoft l$tl och prognos 1 '2022

Vd för AB Melleruds Bostäder, avger följande ekonomiska prognos för budgetåret 2022. Prognosen

baseras på balans- och resultaträkning per 2022-03-31. Utfall, budget, årsbudget och prognos för helåret

kan ni läsa i sifferform på sista sidan.

RESULTAT KVl

Resultatet för första kvartalet awiker från budget med ca +691 tkr. Vi har normalt sett ganska stora

awikelser i första kvartalet då många underhållsprojekt drar igång med de varmare årstiderna. I år har vi

kunnat komma igång bättre då Covid inte har begränsat oss som t ex under 2021.

Intäkterna awiker positivt med 2o/o över budget och kostnaderna awiker med ca 4,4o/o under budget.

Även om kostnaderna är lägre än budgeterat för perioden kan vi se att elkostnader och värme blivit

dyrare än beräknat vilket vi tror påverkar hela året.

EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOS 1

Efter de händelser som sattes i rörelse med kriget i Ukraina så räknar vi med lite awikelser från

budgeterad vakansgrad. Detta eftersom Mellbo tecknat avtal med Migrationsverket om 21 asyllägenheter

vilket ger en positiv effekt på förväntade intäKer. Även under akutfasen kunde Mellbo få en del intäkter
från sitt mottagande.

Vi förväntar oss också lite bättre intäkter på lokaler under 2022 jämföft med vad vi lagt i budget. Detta

då vi ser mer intäKer på främst Karolinen i Dals Rostock. Totalt sett visar prognosen ökade intäkter på ca

1 416 tkr (3olo).

På kostnadssidan kan vi redan nu konstatera betydligt högre elkostnader p g a rörligt elpris men också

att energianvändningen (värme) ser ut att bli större än planerat. FlyKingmottagandet har också gett

kostnader i form av material, möbler men också övertidskostnader.

En förstörd lägenhet leder också till ökade kundförluster då vi inte räknar med att få ersättning för detta.

En viss bespaiing förväntas göras eftersom VD går ner i arbetstid under en period. Totalt sett på

kostnadssidan blir det ca767 tkr i ökade kostnader på helåret (L,7o/o).

Prognosens awikelse för bolaget som helhet för budgetåret är ca +649 tkr jämfört med budget.

VERKSAMHETEN

Verksamheten har under första kvartalet återgått till drift som liknar den före utbrottet av Covid. Vi kan

planera in fler och större åtgärder och samtliga arbetar på plats. Inga begränsningar råder heller i vår

kundmottagning.

Vi har genomfört stora underhållsåtgärder i flera fastigheter och allra främst på Karolinen i Dals Rostock'

Där hoppas vi att kunna locka många äldre som vill bo i tillgängliga lägenheter med bra standard och fina

miljöer. Vi har satsat på att skapa ett "sällskapsboende" med renoverade gemensamma utrymmen.

Efter att kriget bröt ut har företagets anställda fått jobba med en rad extra uppdrag då vi lite från dag till

dag fick anpassa oss efter de senaste nyheterna och behoven som fanns i Västra Götaland. Tillsammans

med kommunen skapade vi ett bra mottagande för de fösta flyKingarna som kom till Mellerud och

hamnade i en av våra fastigheter.

M, MELLERUDS
: BOSTADER
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EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 1 - 2f)22
2022-04-25

Det har sedan ersatts av ett intensiv arbete med att erbjuda 21 st lägenheter till Migrationsverket. 7 av

dem i princip helt inredda och redo att flytta in i och 14 st tomma lägenheter. Under en månads tid har

väldigt mycket annat arbete fått stå åt sidan då flyktingfrågan prioriterades och det har försenat en rad

projekt som vi nu ska sätta igång med.

Vi har också jobbat tillsammans med kommun och region för att förbereda för en familjecentral och

arbetet påbörjades i lokalerna under mars månad.

FRAMTID

En återkommande punK på bolagets agenda är möjligheterna till nybyggnation i Melleruds tätort. Vi har

alternativ att bygga på och tittar just nu på alternativet att avropa ett av Allmännyttans upphandlade
kombohus. Det extremt ogynnsamma omvärldsläget med mycket höga byggpriser gör det dock

osannolikt att något kommer att initieras under 2A22.

Prioriterat är också att få färdiga kontrakt med kommun och region avseende lokaler som ska användas

till familjecentral. Ytorna på Karolinen som per 2022-05-01 är outhyrda ser ut att hitta en hyresgäst inom

kort. Vijobbar också parallellt med att skapa möjligheter för regionen att stanna kvar i sina lokaler på

Norra Kungsgatan 1. Bl a genom att tömma lägenheter som görs om till lokalyta.

Tack vare Migrationsverkets behov av lägenheter så har vår höga vakans i Åsensbruk sjunkit något men

vi ser det som en tillfällig händelse. Bolaget ser över vilka alternativ som står närmast till hands för att
kraftigt sänka vakansgraden där.

Bolaget står också inför byte av VD då nuvarande gör sin sista arbetsdag den 25:e oktober. Det är

osäkert hur lång rekryteringsprocessen blir och även hur bytet av VD påverkar pågående och kommande
projeK och drift.

Erik Josefsson, VD

3
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AB Melleruds Bostäder
Resultat samt prognos per 20220331

Verksamhet
UITAII IOM

22033L
EUOger rom

22033L Årsbudget Prognos

2O00 - lntäkter bostäder I 784 403 I 768 968 34 595 862 3s 137 612

2010 - lntäkter lokaler 2 222 L40 2 103 000 7 888779 8 188 000

2020 - lntäkter garage, p-plats r52 84r 1.57 251 529 000 529 000

2040 - lntäkter bränsle, el 970 633 943 349 3 735 000 3 900 000

2100 - övriga driftsintäkter 167 468 99 999 400 000 400 000

2130 - Övriga rörelseintäkter 3 694 0 452 000

Summa intäkter L230tL79 t2 072 567 47 24464L 48706 612

2140 - Underhåll -1 898 460 -2 645 727 -10 580 525 -10 580 525

2141 - Underhåll lokaler -3 105 -125 001 -500 000 -500 000

2150 - Reparationer -733 224 -300 000 -1 200 000 -1 200 000

2160 - Fastighetsskötsel/städ -1 495 205 -1 461 363 -5 845 469 -5 845 469

2170 - Uppvärmning/kyla -2 037 374 L 827 945 -5 192397 -5 401 000

2180 - Vatten och avlopp -591 755 -810 000 -3 240 000 -3 240 000

2190 - Fastighetsel -1 255 755 1 098 825 -2 89L 648 -3 500 000

221-0 - Fastighetsanknuten administration -949 013 -991962 -3 967 840 -3 967 840

22L7 - Central administration -282 608 -388 380 -1 553 510 -1 353 510

2220 - Fastighetsförsäkring -1,20 75r -L20 900 -483 600 -483 600

2230 - Avfallshantering -299 497 -327 999 1 312 000 -1 312 000

2250 - Medel till hyresgästorganisation -9 885 -9 999 -40 000 -40 000

2280 - Fastighetsskatt -225 345 -225 000 -900 000 -900 000

2350 - övriga driftskostnader -245 672 -268 251. -1 073 000 -1 073 000

2400 - Avskrivna hyres- och kundford, jur åtgärder -6700 -50 00L -200 000 -350 000

2450 - Avskrivningar maskiner o inventarier -38 003 -44 250 -L77 000 -t77 000

2480 - Avskrivninear bvggnader o markanläggningar -1.268 208 -1 300 002 -5 200 000 -5 200 000

2550 - Övriga finansiella intäkter 10 203 12 501 50 000 50 000

2650 - Räntekostnader inkl borgensavg -4L4 59A -423 999 -1 696 000 -1 696 000

2900 - övriga förvaltningskostnader -78 929 0 -110 000

Summa kostnader -11 943 883 -t2 406 504 -46 002 989 -46 879 944

Resultat 357 295 -333 937 7245 652 1 826 568

Prognosticerad awikelse mot budget: 581 016
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-75

Äneruou c Dnr KS 20221228

Prognos U2022 för kommunstyrelsens verksamhet - tilläggsanslag
för investeringsprojekt

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 4,5 mnkr,

2. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr

3. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.

4, finansiering sker genom minskad likviditet,

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en prognos för
helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget,

Total prognostiseras ett överskott med +3,3 mnkr, vilket till största del avser
förfogandeanslaget.

För kommunstyrelsens förualtning prognostiseras ett överskott på 6,3 mnkr, varav
förfogandeanslaget + 5,5 mnkr. I samband med tilläggsbudgeten, 2022-02-28, höjdes
förfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som
inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå,

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr för de
skattefinansierade verkamheterna. Kostnader för el, livsmedel och drivmedel beräknas
överstiger budget med -4,1 mnkr. I samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ingår
tomtförsäljning med +1,3 mnkr.

För affärsverksamheten redovisas ett underskott på totalt -2,5 mnkr, orsakat av ökade el,
bränsle och drivmedelspriser. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över
tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller
fordran till respektive taxekollektiv. Underskottet för VA-verkamheten balanseras delvis
mot tidigare års skuld till VA-kollektivet. För Fjärrvärmeverksamheten föreslås en höjning av
taxan från 1 augusti,

Investeringarna beräknas uppgå till 139 mnkr. För den skattefinansierade verkamheten
beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -5,2 mnkr. Av budgetawikelsen bedöms
ca 3,7 mnkr behöva flyttas över till 2O23 av avser tidsförskjutnngar för byggnationer.
För affärsverksamheten prognostiseras investeringsutgifterna bli +17,4 mnkr lägre än budget,
Av budgetawikelsen bedöms cirka 14 mnkr behöva flyttas över till 2023 och avser
tidsförskjutningar.

Inom den skattefinansierade verksamheten beräknas projekten för reinvestering asfalt och
gatubelysning överstiga budget med 5,1 mnkr. Detta är en kombination av inflation och att det
utförs fler VA-projekt. Förualtningen begär tilläggsanslag för detta.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-06-15

Utgifter till följd av Frykens brand ska bokföras som investering. Viss ersättning erhålls från
försäkringsbolaget men bokförs som intäkt i driftredovisningen (i enlighet med lagstiftning).
Denna investering var inte känd vid budgettillfället och förvaltningen begär tilläggsanslag för
med 1,7 mnkr.

Förualtningen avser att återkomma med begäran om tilläggsanslag för prisökningar i samband
med delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

. Prognos 112022 för kommunstyrelsen - kommunstyrelseförualtningen, samhällbyggnads-
förualtningen.

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, g I74.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, 9 L37.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOTL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
27

s r37 Dnr KS 20221228

Prog nos 1. | 2022 fö r kom m u nstyrelsens verksa m het
(kommunstyrelseförva ltningen och samhällsbyggnadsförualtningen)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkän ner rappoften.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 4,5 mnkr,

2. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr

3. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.

4. finansiering sker genom minskad likviditet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en prognos för
helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Total prognostiseras ett överskott med +3,3 mnkr, vilket till största del avser
förfogandeanslaget.

För kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mnkr, varav
förfogandeanslaget + 5,5 mnkr. I samband med tilläggsbudgeten, 2022-02-28, höjdes

förfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som

inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar etL underskott på -3,0 mnkr för de
skattefinansierade verksamheterna. Kostnader för el, livsmedel och drivmedel beräknas
överstiger budget med -4,1 mnkr. I samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ingår
tomtförsäljning med +1,3 mnkr.

För affärsverksamheten redovisas ett underskott på totalt -2,5 mnkr, orsakat av ökade el,
bränsle och drivmedelspriser, För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över
tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller
fordran till respektive taxekollektiv. Underskottet för VA-verkamheten balanseras delvis

mot tidigare års skuld till VA-kollektivet. För Fjärrvärmeverkamheten föreslås en höjning av

taxan från 1 augusti.

Investeringarna beräknas uppgå till 139 mnkr. För den skattefinansierade verkamheten
beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -5,2 mnkr, Av budgetawikelsen bedöms
ca 3,7 mnkr behöva flyttas över till 2023 av avser tidsförskjutnngar för byggnationer.
För affärsverksamheten prognostiseras investeringsutgifterna bli +L7,4 mnkr lägre än budget.
Av budgetawikelsen bedöms cirka 14 mnkr behöva flyttas över till 2023 och avser
tidsförskjutningar.

Inom den skattefinansierade verksamheten beräknas projekten för reinvestering asfalt och
gatubelysning överstiga budget med 5,1 mnkr. Detta är en kombination av inflation och att det
utförs fler VA-projekt. Förualtningen begär tilläggsanslag för detta.

es sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
28

Utgifter till följd av Frykens brand ska boKöras som investering, Viss ersättning erhålls från
försäkringsbolaget men bokförs som intäkt idriftredovisningen (ienlighet med lagstiftning).
Denna investering var inte känd vid budgettillfället och förvaltningen begär tilläggsanslag för
med 1,7 mnkr.

Förvaltningen avser att återkomma med begäran om tilläggsanslag för prisökningar i samband
med delårsbokslutet,

Beslutsunderlag

. Prognos L12022 för kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen, samhällbyggnads-
förvaltningen.

r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, g L74.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen godkänner rapporten,

Kommunfullmäktige beslutar att

5. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 4,5 mnkr,

6. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr

7. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.

8. finansiering sker genom minskad likviditet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

usterandes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-07

sida
B

S r74 Dnr KS 20221228

Prognos f I 2022för kommunstyrelsens verksamhet
(kom m u nstyrelseförva ttn i ngen och sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rappoften'

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 4,5 mnkr,

2. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr

3. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.

4. finansiering sker genom minskad likviditet'

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en prognos for

helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget'

Total prognostiseras ett överskott msd +3,3 mnkr, vilket till största del avser

förfogandeanslaget.

För kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mnkr, varav

förfogandeanslaget + 5,5 mnkr. I samband med tilläggsbudgeten, 2022-02-28, höjdes

föfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar m-en även som

inflationskompeÄsation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr för de

skattefinaniiårade verksamheterna. Kostnader för el, livsmedel och drivmedel beräknas

överstiger budget med -4,1 mnkr. I samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ingår

tomtförsäljning med +1,3 mnkr'

För affärsverksamheten redovisas ett underskott på totalt -2,5 mnkr, orsakat av ökade el,

bränsle och drivmedelspriser. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över

tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller

fordran till respektive taxekollektiv. Underskottet för VA-verksamheten balanseras delvis

mot tidigare års skuld till VA-kollektivet. För Fjärrvärmeverksamheten föreslås en höjning av

taxan från 1 augusti.

Investeringarna beräknas uppgå till 139 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten

beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -5,2 mnkr. Av budgetawikelsen bedöms

ca 3,7 mnkr behöva flyttas över till 2023 av avser tidsförskjutnngar för byggnationer.

För affärsverksamheten prognostiseras investeringsutgifterna bli +17,4 mnkr lägre än budget.

Av budgetawikelsen bedöms cirka 14 mnkr behöva flyttas över till 2023 och avser

tidsförskjutningar.

Inom den skattefinansierade verksamheten beräknas projekten för reinvestering asfalt och

gatubelysning överstiga budget med 5,1 mnkr. Detta är en kombination av inflation och att det

utförs fler VA-projekt. Förvaltningen begär tilläggsanslag för detta.

ndes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄPCSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-07

sida
9

Utgifter till följd av Frykens brand ska bokföras som investering. Viss ersättning erhålls från
försäkringsbolaget men bokförs som intäkt i driftredovisningen (i enlighet med lagstiftning).
Denna investering var inte känd vid budgettillfället och förvaltningen begär tilläggsanslag för
med 1,7 mnkr.

Förvaltningen avser att återkomma med begäran om tilläggsanslag för prisökningar i samband
med delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

. Prognos t12022 för kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen, samhällbyggnads-
förvaltningen.

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1: e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 4,5 mnkr,

2. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr

3. bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.

4. finansiering sker genom minskad likviditet.

Beslutsgång

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

J u stera Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Prog nos L I 2022 för kom m u nstyrelsens verksa m het
(ko m m u nstyrelseförva Itn i n gen och sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn in gen )

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rappoften.

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Reinvestering asfalt med 5,4 mnkr,

2. Bevilja tilläggsanslag för investeringsprojektet: Gatubelysning med 0,6 mnkr

3. Bevilja tilläggsanslag för investeringsprojekt: Byggnad Frykens med 1,7 mnkr.

4. Finansiering sker genom minskad likviditet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en prognos för
helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Total prognostiseras ett överskott med +3,3 mnkr, vilket till största del avser
förfogandeanslaget.

För kommunstyrelsens förvaltning prognostiseras ett överskott på 6,3 mnkr, varav
föfogandeanslaget + 5,5 mnkr. I samband med tilläggsbudgeten, 2022-2-28, höjdes
förfogandeanslaget med 5,5 mkr. Anslaget var avsett för särskilda satsningar men även som

inflationskompensation till nämnder om inflationen skulle kvarstå på en hög nivå.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr för de
skattefinansierade verksamheterna. Kostnader för el, livsmedel och drivmedel beräknas
överstiger budget med -4,1 mnkr. I samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ingår
tomtförsäljning med +1,3 mnkr.

För affärsverksamheten redovisas ett underskott på totalt -2,5 mnkr, orsakat av ökade el,

bränsle och drivmedelspriser. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över
tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller
fordran till respektive taxekollektiv. Underskottet för VA-verksamheten balanseras delvis
mot tidigare års skuld till VA-kollektivet. För Fjärrvärmeverksamheten föreslås en höjning av
taxan från 1 augusti.

investeringarna beräknas uppgå till 139 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten
beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -5,2 mnkr. Av budgetawikelsen bedöms
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ca 3,7 mnkr behöva flyttas över till 2023 av avser tidsforskjutnngar for byggnationer

För affärsverksamheten prognostiseras investeringsutgifterna bli +I7,4 mnkr lägre än budget.
Av budgetawikelsen bedöms cirka 14 mnkr behöva flyttas över till 2023 och avser
tidsförskjutningar.

inom den skattefinansierade verksamheten beräknas projekten fcir reinvestering asfalt och
gatubelysning överstiga budget med 5,1 mnkr. Detta är en kombination av inflation och att det
utförs fler VA-projekt. Förvaltningen begär tilläggsanslag for detta.

Utgifter till följd av Frykens brand ska bokföras som investering. Viss ersättning erhålls från
försäkringsbolaget men bokförs som intäkt i driftredovisningen (i enlighet med lagstiftning).
Denna investering var inte känd vid budgettillfället och förvaltningen begär tilläggsanslag for
med 1,7 mnkr.

Förvaltningen avser att återkomma med begäran om tilläggsanslag för prisökningar i samband
med delårsbokslutet.

Beslutsunderlag

. Prognos L12022 för kommunstyrelsen - kommunstyrelseförvaltningen, samhällbyggnads-
förvaltningen.
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Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-06-t5

ARENDE 5 Dnr KS 20221227

Prognos ll2022 för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1, godkänna Prognos 112022

2. godkänna nämndernas prognoser 112022

3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende "skolmiljarden" med
1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter

Ärets resultat beräknas till 33,2 mkr, vilket är 16,1 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar
4,8 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag, Det är åter ett år med starkt resultat trots hög
inflation och beror delvis på att skatteintäkterna fortsatts uWecklats starK. Prognostiserat
resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +5,4 mkr, motsvarande en awikelse på
0,8 o/o nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen awikelse mot budget,
socialnämnden beräknar ett överskott pt +2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -
0,4 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en awikelse med + 3,3 mnkr, vilket till största del
avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. För skatteintäkter och utjämningsbidrag
beräknas en budgetawikelse på +6,0 mkr. övriga större budgetawikelser är ersättning för
sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor. I prognosen är inräknat att kommunens
kostnader för Tlyktingverksamhet" till följd av händelserna i Ukraina ersätts av staten, Enligt
besked från SKR erhåller kommunen dygnsersättning även om platser inte varit belagda. Detta
är inte inräknat i prognosen och kan medföra att resultatet förbättras ytterligare.

Ärets nettoinvesteringar beräknas till 142,0 tkr, vilket är 13 mkr lägre än budget, För den
skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -4,4
mkr, Av detta bedöms ca 18 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del
affärsverksamheten. Årets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och
avskrivningar, minskad likviditet och nyupplåning.

Alla tre finansiella mål uppnås. Uppföljning av kommunfullmäktigs verksamhetsmål görs till
delårsbokslutet.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn
och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla
kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får
kommunen fritt disponera hur pengarna ska använda för att trygga barnets rätt till utbildning.
Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och
ska redovisas under skatteintäkter, Kultur- och bildningsnämnden tillförs därför ett
tilläggsanslag med 1 182 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella
statsbidrag, Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.
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Beslutsunderlag

r Prognos L12022
r Nämndernas rapporter Prognos L/2022
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, I 175.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08,5 138.

BILAGOR
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S 138 Dnr KS 2A221227

Prognos Ll2O22 för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna Prognos L12022

2. godkänna nämndernas prognoser 712022

3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende "skolmiljarden" med
1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag,

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos för helåret utifrån nämndernas rappofter.

Ärets resultat beräknas till 33,2 mkr, vilket är 16,1 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar
4,8 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag, Det är åter ett år med starkt resultat trots hög
inflation och beror delvis på att skatteintäkterna fortsatts uWecklats starkt. Prognostiserat
resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +5,4 mkr, motsvarande en awikelse på
0,8 o/o nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen awikelse mot budget,
socialnämnden beräknar ett överskott på +2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -
0,4 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en awikelse med + 3,3 mnkr, vilket till största del
avser förfogandeanslaget och forsäljning av tomter. För skatteintäkter och utjämningsbidrag
beräknas en budgetawikelse på +6,0 mkr. övriga större budgetawikelser är ersättning för
sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor. I prognosen är inräknat att kommunens
kostnader för Tlyktingverksamhet" till följd av händelserna i Ukraina ersätts av staten. Enligt
besked från SKR erhåller kommunen dygnsersättning även om platser inte varit belagda. Detta
är inte inräknat i prognosen och kan medföra att resultatet förbättras ytterligare.

Ärets nettoinvesteringar beräknas till 142,0 tkr, vilket är 13 mkr lägre än budget. För den
skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -4,4
mkr. Av detta bedöms ca 18 mkr behöva flyttas över till 2C22och avser till största del
affärsverksamheten. Ärets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och
avskrivningar, minskad likviditet och nyupplåning.

Alla tre finansiella mål uppnås. Uppföljning av kommunfullmäktigs verksamhetsmål görs till
delårsbokslutet.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn
och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin, Bidraget betalas ut till alla
kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får
kommunen fritt disponera hur pengarna ska använda för att trygga barnets rätt till utbildning.
Bidraget klassificeras enligt Rådet for kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och
ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och bildningsnämnden tillförs därför ett
tilläggsanslag med 1 182 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella
statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1,

Justerandes sign

-\t
Utdragsbestyrkande

77



METLERUDS KOMMUN
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Beslutsunderlag

. Prognos L12022

. Nämndernas rapporter Prognos L/2022
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, g 175.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige besluta r att

1. godkänna Prognos I/2022

2. godkänna nämndernas prognoser L12022

3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende "skolmiljarden" med

1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Beslutsgång

Ordföranden frtgar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

sign Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-06-07

sida
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5 175 Dnr KS 20221227

Prognos ll2022 för Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna Prognos 112022

2. godkänna nämndernas prognoser L12022

3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende "skolmiljarden" med

1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag,

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos för helåret utifrån nämndernas rappofter.

Ärets resultat beräknas till 33,2 mkr, vilket är 16,1 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar

4,8 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är åter ett år med starkt resultat trots hö9

inflation och beror delvis på att skatteintäkterna fortsatts utvecklats starkt. Prognostiserat

resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +5,4 mkr, motsvarande en awikelse på

0,Bo/o nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen awikelse mot budget,

socialnämnden beräknar ett överskott på +2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -

0,4 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en awikelse med + 3,3 mnkr, vilket till största del

avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. För skatteintäkter och utjämningsbidrag

beräknas en budgetawikelse på +6,0 mkr. Övriga större budgetawikelser är ersättning för

sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor. I prognosen är inräknat att kommunens

kbstnader för 'flyktingverksamhet" till följd av händelserna i Ukraina ersätts av staten. Enligt

besked från SKR erhåller kommunen dygnsersättning även om platser inte varit belagda. Detta

är inte inräknat i prognosen och kan medföra att resultatet förbättras ytterligare'

Ärets nettoinvesteringar beräknas till142,0 tkr, vilket är 13 mkr lägre än budget' För den

skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -4,4

mkr. Av detta bedöms ca 18 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del

affärsverksamheten. Ärets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och

avskrivningar, minskad likviditet och nyupplåning'

Alla tre finansiella mål uppnås. Uppföljning av kommunfullmäktigs verksamhetsmål görs till

delårsbokslutet.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn

och eleveiatt få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla

kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får

kommunen fritt disponera hur pengarna ska använda för att trygga barnets rätt till utbildning'

Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och

ska rådovisas under skatteintäkter. Kultur- och bildningsnämnden tillförs därför ett
tilläggsanslag med 1 182 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella

statsbidrag, Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detla bidrag i Prognos 1'

J ustera n Utd ragsbestyrka nde
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRAD ES P ROTO KO L L
Sammanträdesdatum
2022-06-07

sida
11

Beslutsunderlag

. Prognos 112022

. Nämndernas rappofter Prognos 112022
r Kom m u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. godkänna Prognos 112022

2, godkänna nämndernas prognoser 112022

3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende "skolmiljarden" med

1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att hoja budgeten för generella statsbidrag.

Beslutsgång

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

Justerandes Utd ragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Prognos Ll2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna Prognos 112022

2. godkänna nämndernas prognoser L12022

3. tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag avseende "skolmiljarden" med

1 182 tkr. Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos for helåret utifrån nämndernas rapporter.

Ärets resultat beräknas till 33,2 mkr, vilket är 16,1 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar
4,8 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det är åter ett år med starkt resultat trots hög

inflation och beror delvis på att skatteintäkterna foftsatts utvecklats starkt. Prognostiserat
resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +5,4 mkr, motsvarande en awikelse
på 0,8 o/o nettobudget. Kultur- och utbildningsnämnden beräknar ingen awikelse mot budget,
socialnämnden beräknar ett överskott på +2,5 mkr och byggnadsnämnden ett underskott på -

0,4 mkr. Kommunstyrelsen prognostiserar en awikelse med + 3,3 mnkr, vilket till största del

avser förfogandeanslaget och försäljning av tomter. För skatteintäkter och utjämningsbidrag
beräknas en budgetawikelse på +6,0 mkr. Övriga större budgetawikelser är ersättning för
sjuklönekostnader och lägre kostnader för räntor. I prognosen är inräknat att kommunens
kostnader för 'flyktingverksamhet" till följd av händelserna i Ukraina ersätts av staten. Enligt
besked från SKR erhåller kommunen dygnsersättning även om platser inte varit belagda.
Detta är inte inräknat i prognosen och kan medföra att resultatet förbättras ytterligare.

Ärets nettoinvesteringar beräknas till 142,0 tkr, vilket är 13 mkr lägre än budget. För den

skattefinansierade verksamheten beräknas investeringsutgifterna överstiga budget med -4,4

mkr. Av detta bedöms ca 18 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del

affärsverksamheten. Ärets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och

avskrivningar, minskad likviditet och nyupplåning.

Alla tre finansiella mål uppnås. Uppföljning av kommunfullmäktigs verksamhetsmål görs till
delårsbokslutet.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till att öka förutsättningen för alla barn

och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till alla

kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får
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Karl Olof Petersson
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Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Ekonom komm u nstyrelseförvaltningen
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i nge n

Datum Diarienummer
2022-04-29 KS 20221227

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef

Sida
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kommunen fritt disponera hur pengarna ska använda för att trygga barnets rätt till utbildning.
Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och

ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och bildningsnämnden tillförs dälför ett
tilläggsanslag med 1 182 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella

statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.

Beslutsunderlag
. Prognos L12022
o Nämndernas rapporter Prognos 112022
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-75Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n

ARENDE 6 Dnr KS 2022/288

Revidering av socialnämndens reglemente och tillägg av tillsyns-
avgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

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

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

3. ge socialnämnden i uppdrag att för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut, uppdra åt Oalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på
uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya
lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen
över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter, Enligt lag
om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara
tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande
eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd,
meddelas varning.
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Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot och
administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, Vidare ska kommunen
utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria
nikotinproduKer, Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria
nikotinprodukter.

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

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

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

. försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2 000 kronor.

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

o tre produKerna 4 500 kronor,

. alla fyra produkter 5 000 kronor.

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

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

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

Beslutsunderlag

. Socialdepartementet pressmeddelande - Förslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter
lämnas till riksdagen (prop. 202L120221200).

. Förslag revidering socialnämndens reglemente.
o Komm u nstyrelseförualtn ingens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, g L72.
o Kommunstyrelsens beslut 2022^06-08,5 121.
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5 121 Dnr KS 20221288

Revidering av socialnämndens reglemente och tillägg av tillsyns-
avgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

2. en ny produktgrupp, Tobaksfrb nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en avgift om
2 000 kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp, tidigare produktgrupper är
folkö|, e-cigarettersamt receptfria läkemedel. Vid försäljning av två produkter till exempel
folkö|, e-cigaretter blir det 3 500 kronor, vid försäljning av tre produkter blir summan 4 500
kronor och vid försäljning av fyra produkter 5000 kronor. Om försäljningsstället har

tobaktillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för
tobak som är 5 000 kronor,

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

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

lagen om Tobaksfria nikotinproduKer

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

beslutar i enlighet med regeringens proposition,

Sammanfattning av ärendet

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

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer
tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den

som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje
försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om

förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt
de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas
även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att
skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholseruering, folköl- och

tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påffllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet
enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP), Handläggningen och

tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet.

De nya reglerna om anmälningspliK för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen
över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag

om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara
tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande
eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd,
meddelas varning.

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

administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen

utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria

nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin

tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria
nikotinprodukter.

För att socialnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn

över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras.

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

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

hanteras för sig, men kan precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen.

Dalsland & Säffles Alkohol- och tobakenhet förslår därför att en ny avgift införs som avser
Tobaksfria nikotinprodukter:

o försäljning endast Tobaksfria nikotinproduKer 2 000 kronor'

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

e tre produkterna 4 500 kronor.

. alla ffra produkter 5 000 kronor'

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

avgift på 500 kronor per produkt

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

augusti 2022ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna ien situation där inte

någon myndighet inom kommunen har befogenheter att hantera tillsyn, avgifter eller hantera

anmälan föreslås att socialnämnden ska vara den nämnd som hanterar även dessa frågor
eftersom motsvarande ärenden redan handhas av denna nämnd.

Beslutsunderlag

o Socialdepartementet pressmeddelande - Förslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter
lämnas till riksdagen (prop. 202L120221200)'

. Förslag revidering socialnämndens reglemente.

. Komm u nstyrelseförva ltningens $änsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, g 172.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. revidera Socialnämndens reglemente genom att tillföra att socialnämnden ska fullgöra

kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

Z, en ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs iavgiftssystemet med en avgift om

2 000 kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp, tidigare produktgrupper är
fotkö|, e-cigarettersamt receptfria läkemedel. Vid försäljning av två produkter till exempel

folkö|, e-cigaretter blir det 3 500 kronor, vid försäljning av tre produkter blir summan 4 500

kronor och vid försäljning av fyra produkter 5 000 kronor, Om försäljningsstället har

tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för
tobak som är 5 000 kronor.

sign Utdragsbestyrkande

86



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
6

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

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

lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Ju sign Utdragsbestyrkande
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Revidering av socialnämndens reglemente och tillä99 av tillsyns-
avgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. revidera Socialnämndens reglemente genom att tillfora att socialnämnden ska fullgöra

kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

2. en ny produktgrupp, Tobaksfrn nikotinprodukter, infors iavgiftssystemet med en avgiftom
2 000 kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp, tidigare produktgrupper är

folköl, e-cigarettersamt receptfria läkemedel. Vid försäljning av två produkter till exempel

folkö|, e-cigaretter blir det 3 500 kronor, vid försäljning av tre produkter blir summan 4 500

kronor och vid försäljning av fyra produkter 5000 kronor. Om försäljningsstället har

tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för

tobak som är 5 000 kronor.

3. ge socialnämnden i uppdrag att för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges

6eslut, uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på

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

lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

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

beslutar i enlighet med regeringens proposition.

Sammanfattning av ärendet

Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria

produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti 2022.

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

tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den

som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje

försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om

förbuä röt att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år'

Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt

de ska vara märkta med hälsovarning, Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas

även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att
skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholservering, folköl- och

tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet

enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och

tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet.

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen

över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter.-Enligt lag

om tobak och liknandä produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara

tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande

eller forbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd,

meddelas varning.

Justerandes Utd ragsbestyrka nde

88



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-07

sida
5

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

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

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

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

. försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2 000 kronor,

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

r tre produkter 4 500 kronor.

. alla flira produkter 5 000 kronor.

Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5 000 kronor tillkommer det
en avgift på 500 kronor per produkt

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

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

Beslutsunderlag

. Socialdepartementet pressmeddelande - Förslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter
lämnas till riksdagen (prop. 202L120221200).

r Förslag revidering socialnämndens reglemente.
. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1: e vice ordforanden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att

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

2. en ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en avgift om
2 000 kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp, tidigare produktgrupper är
folköl, e-cigarettersamt receptfria läkemedel. Vid försäljning av Wå produkter till exempel
folköl, e-cigaretter blir det 3 500 kronor, vid försäljning av tre produkter blir summan 4 500
kronor och vid försäljning av fyra produkter 5000 kronor. Om försäljningsstället har
tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för
tobak som är 5 000 kronor.

randes sign Utd ragsbestyrka nde
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3. ge socialnämnden i uppdrag att för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges

beslut, uppdra åt Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på

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

lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

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

beslutar i enlighet med regeringens proposition.

Beslutsgång

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

J uste gn

dffi
Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de
säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få
säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne
på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med
information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som
inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se

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

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

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

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

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

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

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

. försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2 000 kronor.

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

. tre produkterna 4 500 kronor.

. alla fyra produkter 5 000 kronor.

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

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

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

Beslutsunderlag

. Socialdepartementet pressmeddelande - Förslag om hårdare regler för nya
n ikoti n prod u kter lä m nas ti I I ri ksda gen ( prop. 202U 2022 I 200).

. Förslag revidering socialnämndens reglemente.
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S OCIALNÄMN DENS VERKSAMHETSOMRÄDE

I kap. Ansvarsområden

15
Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och
familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och
sjukvård vid de särskilda boendeenheterna liksom för inskrivna inom hemsjukvården. Socialnämnden
fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dock
inte verkställighet av 9 $ 7 LSS, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i

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

Nämnden a nsvara r vidare för familjerådgivning samt konsumentvägledning.

övrig förualtning

2S
Uppgifter enligt speciallagstift ning

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

3S
Övrio verkamhet

Socialnämnden har vidare hand om

- information om nämndens verksamhet

- reformering av nämndens regelbestånd

Uppgifter
Demokrati och medborgarinflytande

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

Generellt

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

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

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

5. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen.
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6. Medverka till att kommunövergripande politiska awägningar mellan behov och resurser grundas på

bästa möjliga beslutsunderlag.

6S
Utöver vad som anges i 1-3 55 ansvarar socialnämnden för att
1. samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som berörs

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

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

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

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

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

nämnden.

Delegering från kom munfull mäktige

7g
Socialnämnden ska besluta i ärenden inom nämndens verksamhetsområde,

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

övrigt enligt de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

Kommunstyrelsen utser de tjänstemän som två i förening har uttagsrätt från konto 8234-7 35723363.

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

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

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

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

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGH ET

8S
Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta
reglemente.
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Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.

2 Kap. Personaladmi nistrativ förualtning

1S
Socialnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som arbetsgivare och
dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer och har däruid bl,a, att

förhandla på socialnämndens vägnar enligt 11-14 5 och 38 $ lagen om medbestämmande i

arbetslivet
utveckla och samordna personalorganisationen.

3 Kap, Nämndens arbetsformer

Nämndens sammansättning

1g
Socialnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Presidiets sammansättning

2S
Nämndens ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.

Ersättarnas tjänstgöring

In ka lla nde a v ersätta re

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

7jä nstgöringsordn ing m. m.

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

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

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan paftierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sin under pågående

sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ersättare ska alltid kallas in även om majoritetsväxling sker
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Deltaga nde i överläggninga r

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

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

Pres idieB tjä n stgö ri ng

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

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

Sammanträden

7S
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer

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

Nämnden ska - senast vid första sammanträdet varje år - fastställa tiderna f<ir ordinarie sammanträde.

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

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i föruäg anmäla detta till ordföranden och
sekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans. Möjligheten att delta på distans ska

tillämpas restriktivt.
85
När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas.

Kallelse

es
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

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

Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
näryara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på

annat sätt.

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

Ordföranden

10s
Det åligger socialnämndens ordförande att

- närmast under socialnämnden ha inseende över nämndens verksamhetsområde, med
uppmärkamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende ta
erforderliga initiativ,

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

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

Växeltjänstgöring

11 5
En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

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

Justering av protokoll

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

Resenration

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

Delgivning

14s
Delgivning med nämnden sker med ordförande, förualtningschef eller annan som nämnden utser.
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Undeftecknande av handlingar

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

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegation

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

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

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

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

185
Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade
kompetensinskränkningar.

Namn och profilfrågor

1e5
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen.

Förande av talan

205
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål
och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat avtal.

Utskott

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

Ersättare i utskott

225
Personlig ersättare ska närvara vid sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.
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Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionellt val, ska ffllnadsval snarast
förrättas.

Sammanträde i utskott

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

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

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

245
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs

Ordföranden och förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskott.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Jäv

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

övriga bestämmelser

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

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

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

Samrådsskyldighet

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

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

100



Pressmeddela nde från Socialdepartementet

Förslag om hårdare regler för nya nikotinproduRer lämnas till riksdagen

Publicerad 31 mars 2022

Regeringen har beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter (prop.

202U22:200) som innehåller förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.

Regeringen föreslår även ett smakförbud för e-vätskor, Syftet är bland annat att säkerställa ett högt

skydd för barn och unga,

- Det behövs hårdare regler för nya nikotinprodukter. Nu lägger regeringen fram en rad förslag som

stärker skyddet för barn och unga från produkter som kan vara beroendeframkallande. Det handlar

bland annat om hårdare regler för vitt snus, smakförbud av e-vätskor och att marknadsföring inte får
riktas till barn och unga, säger socialminister Lena Hallengren.

Propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter innehåller förslag inom tre huvudsakliga

områden:

. Förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter,

. förslag till tydligare reglering av marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare, samt

r förslag till smakförbud för e-vätskor.

I förslaget till ny lag om tobaksfria nikotinprodukter finns nya marknadsföringsregler som bland annat
innebär att marknadsföringen inte ska få riktas till barn och ungdomar under 25 år.

Regeringen vill också införa en l8-årsgräns för köp av dessa produkter och krav på att
försätjningsställen kontrollerar köparens eller mottagarens ålder. Det ska även på försäljningsställen

finnas ett tydligt och synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut
tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

I propositionen föreslår regeringen även ett förbud mot smaksättning som leder till en tydligt märkbar

doft eller smak av annat än tobak i vätskor som används i e-cigaretter. Syftet med smakförbudet är
att skydda framför allt barn och unga, eftersom smaksättningen kan göra upplevelsen för någon som

inte är en van nikotinanvändare mer tilltalande.

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

2023 respektive den l januari 2024. Mer detaljerad information om ikraftträdande och

övergångsbestämmelser finns i propositionen.

Bakgrund

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

syftet att skydda folkhälsan och framför allt barn och unga mot skadliga effekter orsakade av

tobaksfria nikotinprodukter. Det betänkande som utredningen överlämnade till regeringen har därefter
remitterats och regeringen lämnade en lagrådsremiss till Lagrådet i februari 2022. Efter Lagrådets

behandling har regeringen nu beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter
(prop. 202L122:200) som överlämnas till riksdagen för vidare behandling'
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FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-15

ÄRenor z Dnr KS 2022147

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2022,5 151, att återremittera ärendet enligt förd
diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj2022.

Beslutsunderlag

. Sa m häl lsbygg nadsföwa ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
r Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, g 30.
. Arbetsutskottets beslut 2022-05-03,5 151,
. Överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och

Sunnanå Lagunen (ny version).
o Arbetsutskottets beslut 2022-05-24,5 163,
. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, S 132,
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S 132 Dnr KS 2022/47

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfaftning av ärendet

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

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

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

exploateringsavtalets genomförande.

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

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

Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2022,5 151, att återremittera ärendet enligt förd
diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj2022.

Beslutsunderlag

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

Sunnanå Lagunen (ny version).
. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, S 163.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

es sign Utd ragsbestyrkande
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S 163 Dnr KS 2A2447

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2022, 5 151, att återremittera ärendet enligt förd
diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj2022.

Beslutsunderlag

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

Sunnanå Lagunen (ny version).

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Juste

"-{
*j

Utdragsbestyrkande
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överlåtelse av exploateri ngsavtal
angående exploatering av Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen

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

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

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

1. Bakgrund

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

L.2.2002-08-19 tecknades ett ramavtal mellan Melleruds kommun och Karl-Erik
Nilsson, personnummer 194005I7-4638, med enskild firma Fastighetsmäkleri i

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

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

förhållande till tidigare avtal.

1.4.2010-03-25 tecknade Melleruds Kommun och Frykvalla Förualtning AB etttillägg
till exploateringsavtalet,

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

1.6.Mot bakgrund av detta har parterna överenskommit att exploateringsavtalet ska
överlåtas från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB på de villkor som
anges i detta avtal.

2. överlåtelse

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan t3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se105



2.2.Frykvalla förvaltning AB garanterar exploateringsavtalets genomförande.

2.3.Överlåtelsen är villkorad av att Melleruds kommun godkänner överlåtelsen av
exploateri ngsavta let.

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

Mellerud 2022 Mellerud 2022

För Frykvalla Förualtning AB För Frykvalla Sunnanå AB

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

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

Mellerud 2022

Bilagor
1. Exploateringsavtal med Sjötomta Fastighets AB

2. Ramavtal med Karl-Erik Nilsson
3, Exploateringsavtal mellan Melleruds Kommun och Frykvalla Förvaltning AB

4. Tillägg till exploateringsavtal
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S 151 Dnr KS 2022/47

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet besl uta r att

1. återremittera ärendet enligt förd diskussion.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den24 maj2022.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

exploateringsavtalets genomförande.

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

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

Beslutsunderlag

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

o Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, g 30.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet enligt förd diskussion.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den24 maj2022.

sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g nadschefe n

ndes Utdragsbestyrkande
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S 30 Dnr KS 2A2447

Exploateringsantal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1, återremittera ärendet för vidare beredning utifrån förd diskussion.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den B mars 2O22.

Sammanfattning av ärendet

Fryloralla Rirvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun gållande en

överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen tillbolaget
Frykvalla Sunnanå AB.

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

Exploateringsavtalet ska överlåtas till Frykvalla Sunnanå AB med oförändrade villkor.

Beslutsunderlag

. Överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och Sunnanå

Lagunen.
e Samhållsbyggnadsförvaltningens $änsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, 5 30.

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. återremittera ärendet för vidare beredning utifrån förd diskussion.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammantråde den 8 mars 2022

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Sam hällsbygg nadschefen

Utd ragsbestyrka nde
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Tjänsteskrivelse

Sam hä llsbyggnadsforvaltningen

Datum Diarienummer
2022-04-2t KS 2022147

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

| (2)

Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen
överlåtelse

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

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

Beskrivning av ärendet
Bakqrund:

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

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

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

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

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488110



A
a'l-II
r-l-
-ra

'l^.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbyggnadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-04-2r KS 2022147

Sida

2 (2)

Slutsats:
Samhällsbygg nadsförvaltningen föreslå r Komm u nful lmäktige att godkänna en

överlåtelse av exploateringsavtalet gällande Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen

från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB'

Peter Mossberg

En hetschef Fastig het/Fjärrvärme
Caroline Falk

Handläggare

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbygg nadschefen, En hetschefen Fastig het och Fjä rruä rme
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Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-75

ARENDE 8 Dnr KS 20221225

Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i
Melleruds kommun 2O22

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

o VästKoms rekommendation om en ersättningsnivt 2022.
. Fyrbodals kommunaltförbundsdirektions beslut 2022-03-3I,5 35 med bilaga.
o Socialnämndens beslut 2022-04-26,5 66.
. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, S 157.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, S L22.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
7

s 122 Dnr KS 20221225

Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i
Melleruds kommun 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

r VästKoms rekommendation om en ersättningsnive2022.
o Fyrbodals kommunaltförbundsdirektions beslut 2022-03-3I,5 35 med bilaga.
. Socialnämndens beslut 2022-04-26, g 66.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, 9 L57.

Ju sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
B

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar

1. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivt 2022 pä 744 kr per timma för

hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas

av ffsioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

2. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 pä 44L kr per timma för

hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta'

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-0s-24

sida
5

S 157 Dnr KS 20221225

Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård iannan kommun 2ozz

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar

1. VästKoms rekommendation om en ersåttningsnivä2022 pål++ kr per timma för
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas
av fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun,

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Ersättningsnivån för 2A22 rekommenderas till 44L krltimma för biståndsbedömd hemvård.
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 o/o och baseras på innevarande års
omsorgsprisindex (OPI).

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

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

1. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 p3 744 kr per timma för
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas
av ffsioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

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

Beslutsunderlag

. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022.
r Fyrbodals kommunaltförbundsrektions beslut 2022-A331,5 35 med bilaga.
. Socialnämndens beslut 2022-04-26, 5 66.
o Kom m u nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Justera Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

sida
6

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård i annan kommun 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar

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

av fosioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

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

Sammanfattning av ärendet

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med

hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När
omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om

sådan krävs.

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

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

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

krltimma.

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

omsorgsprisindex (OPI).

Fyrbodals kommunalförbundsdirektion beslutade den 31 mars2022,5 35, att rekommendera
kommunerna att ställa sig bakom Västkomsstyrelses beslut.

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

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-04-28 KS 20221225

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
t (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se117
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-04-28 KS 20221225

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

Sida

2 (2)

Beslutsunderlag

. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivä 2022.

. Fyrbodals kommunaltförbundsrektions beslut2022-03-31, 5 35 med bilaga

. Socialnämndens beslut 2022-04-26, E 66.

118



MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-26

sida

t4

566 Dnr SN 2022195

Ersättning för hemvård och hemsjukvård i annan
kommun

Beslut

Social näm nden föreslår Komm u nf u I lmäktige att:

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

frTsioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

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

Sammanfattning av ärendet

När en patient begär hemsjukvård ivistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med

hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När

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

sådan kråvs.

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

debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig emellan

när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos

folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering sker

Ersättningsnivån for hemsjulorård för 2022 är satt til|744 kr/timma.
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av

arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det belopp

som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjulorårdsregionen. Beloppet är för 2022 saft
till744 kr/timma.

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

omsorgsprisindex (OPI).

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse
r Tjänsteutlåtande VästKom

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniellensen (KD): Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att

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

fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.

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

Justerandes sign Utd rags bestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM M ANTRÄDESPROTOKOIL
Sammantrådesdatum
2A22-A4-26

sida
15

Baslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

lusterandes slgn

s
Utdragsbestyrkande
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Fvr9gg{ Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sa rrnr antrådesdatum : 2A27-43 -3 1

Diarienumme r : 2A2U AA34

Paragrafer:25-50
Sida 13 {30}

$ 35 Ersättning ftir herntjärst och sjukvård i ansan kommun 2022

Nationellt pågår ett omställningsarbete där lråde konrmLrnal och regional prinrärvårcl är navet i

vården och sanrspe lar rled socialtiänsterr. fulålet mecl orlställningen är alt patienten tär'en god,
nära, samordnad och hälsr:frärnjande vårcl och är delaktig utilrån sina florutsäftningar och
preferenser. Tillsammans nred hälso- och sjukvårdsavtalet tas en Färdplan - lånsgemeusanl
stlategi tör gocloch nära vård fiam vilka ska tigga titl grund fiir ett fortsaft gemensanlt
Lrtvecklingsarbete.
Tidplanen f-ör beslut är myckef snär, vilket gör att sarnrnanträden för parterna infe riktigt taktar
SRO beslutar i ärenelet 24 fetrruari. VästKanrs styrelse först 8 mars vilhet är efter Fyrboda[s
komrnuna[{tirbunels arbetsutskotts samrnanlräcle.

Arendef foredrogs av Titti Andersson. teamclref VälftirdsuweckIing.

H ct nd I i ngcu' t i I I ctr e ncle t b it'b ga s pr a t o ko I I e t.

Arbetsutskottet har berctt ärendet och besluiaf

Att föreslå direktionen beslLrfa att rekornrnendera komrnullerna atr stäl[a sig bakorn VästKoms
sfyrelses beslut om afi rekomrnendera kcmmurlerna i länet att besluta orn en elsältningsnivå
under ZA27 lor hemtirturst och hernsjukvård vid tiltftlllig vistelse i annan kommun ärr

hemkomn un. en t igt flo ljande :

o Ersätfiring f'ör hemtjänst i annan fronrrnun 2022: 441 krl'timma.
o Ersättning ftir hemsjukvårcl iannan kommun 2022:744 kr/timrna.

Direktionen beslutar

Alf rekomnrendela kornmunema alt sfälla sig bakom VästKorns styrelses bestut om att
lekornmenclera kornmunerna i länet att besluia orn en ersäftningsnivå under 2022 f,ör herntjänst
oclr henrsjukvård vid tillftillig vistelse iannar kourmun ärr hernkornrnun, enligt tiiljande:

o Ersättning tiir hemtjänst i annan kornmun 2022: 441 kr/tirnrna.
o Ersäftuing for hemsjLrkvårcl i annan kornrnvn 2022:744 kl/tirnrna.

Justerare nde

Fyrbodals kommunalfijrbund - 14 kommuner samarbetar tör hållbar utveckling

ivluseigatan ? t Box 305 ' 451 18 Uddevalla . VilA522-44 0B 20 . kansli@fyrbodal.se , '.wiw.fyrbodal.se
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Fyrbndal Tjänstebeskrivelse

2A22-A2-24

sid 1 (2)

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan
kommun,2A22

Förslag till beslut
r Direlctionen beslutar att rekommenclera kommrmerna att ställa sig bakom VästKoms

styrelses beshlt om att rekornmendera kommunerna i länet att besluta om en

ersätfiringsnivå under 2022lor hemtjänst och herrsjukvård vid tillf;illig vistelse i arrnau

kommun än hemkommrn, enligt följande:

o Ersättning för hemtjänst i aruran kommun 2A22: 441krltirnma,
o Ersättning föt hemsjukvård i annan kornmun 2022:744 kry'timma.

Sammanfattning
Den årliga rckommendationen tiån VästKom gällande ersättningsnivåer ör hemtjänst respektive

hemsjukvår'd som utörs av en annan kornmnn än hemkommunen är {or är 2022 441 kr/timma för
henrtjänst och744 krltimma för heinsjukvård. I(ommunerna rekommenderas aft besluta i enlighet
med detta,

Bakgrund
Från den I maj 201i har riksdagen beslutat om möjliglieter för vistelsekommun att bl.a. srhålla

ersättning från bosättningskommun ör utförd hemdänst vid tillfiillig vistelse i konrmunen. På

motsvarande sätt öljer av sklivningar i Fiälso- och sjukvårdslagen (HSL) att kommunema ska gc

hemsjukvård i ortlinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om cle är kommuninvånare

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

vilka revideras årligetr,

Beskrivning av ärendet
Avseende herntjänst lrar riksdagen beslutat orn möjlighetel för vistelsekonmun att bl.a. erhålla

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

fast ersättningsbelopp auges inte, utan i propositionen anges att bosättningskommunen ska ersätta

vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar. Enligt
önskemål fi'ån tlera kommuner rekommenderal Västl(oms styrelse årligen kommunerna i länet ett

fast belopp på samma sätt som VästKom årligen anger lcostnadsnivån för utftird hemsjukvår'cl.

Ersättningsnivån ör' 2A22 rekommenderas till 441 kr/timma för'biståndsbedömd hemtjänst.

Ersiittningsnivån innebär en höjning med 1,9 o/o och baseras på innevarande års omsorgsprisindex

(OPD.

Fyrbodals konlmunålfötbund -14 kommuner sanrarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Yxl A522^44 CB 20 r kansli@fyrbodal.se r wlvw.fyrbodal.se
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Fyr mdal
'W;#'\

bF
Tjänstebeskrivelse

2022-02-24

sid 2 (2)

När dct gäller hemsjukvård ska varje region i enlighet rned Hälso- och sjukvårdslagen (I{SL)
erbjuda en god håilso- och sjukvård åt clem som är bosatta i regionen. Det irurebär att kommnnema

i Västra Götaland ska ge hernsjulcvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett

om de är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommnninvånare"

med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika, Enligt FISL kan en region ge

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

sig emellan ett avtal, det s.k, riksavtalet ör utomlänsvårcl, sorn reglemr den elconomiska

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

rekommenderat kornrmrnerna i Västra Götaland att ölja detta avtal sig emellan. Sålunda kommer

vi också att följa den prissättning som Västra sjukvådsrcgioncn bcslutar om år'ligcn. Scdan 2018

har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat prisema rned Södra sjulcvårdsregionen, Detta innebär

en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer ingår såväl distriktsköterska som

sjukgymnast i kategorin "Besök hos övriga yrkeskategorier i plimärvård (inklusive medicinsk

sewice)".

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

arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekomtnenderas kornrnunerna att under 2022 folja det belopp

sonr fastställts av Samverkansnämnden ftir Väsha Sjukvårdsregionen. Beloppet är ftir 2022 satt

till744 kr'/timma.

Bedömning och synpunkter
Bedömningen är att gemerlsamma ersättningsnivåer skapar tydlighet och lii<värdighet mellan

läncts kommuner,

Finansiering
Förslaget innebär ingen kostnad ör Fyrbodals kommnnalfbrbund.

Koppling tillmål
Ärendet kopplar till Strategiskt målområde Stöd, omsorg och hälsa,

Ansvarig tjänsteperson
TittiAndersson

Tearnchef Välfiir dsutveckling

l'yrbodals komm u n alförb u nd

Fyrbodals konrmunalfötbund - 14 kommunet samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Yxl O522-44 0B 20 . kansli@fyrbodal.se r www.fyrbodal.se
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Y västKom

PROTOKOLL

VästKom Styrelse
Plats och tid: Via Teams

zozz-o3-oB
Kl. 9:oo-re:oo

Beslutande:
Axel Josefson, GR

Ulf Olsson, Boråsregionen
Martin Carling, Fyrbodal

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

Marith Hesse, GR

Marina Johansson, GR

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

övriga
Jeanette Lämmel, Fyrbodal
Magnus Haggren, Boråsregionen
Kristofer Svensson, Skaraborg
Helena Söderbäc( VästKom
Johanna Hansson, VästKom

Föredragande gr3

Karl Fors, VästKom

Föredragande ge4 och e5

Anneli Bjerde, VästKom

Föredragande gr9
Maria Sigroth, GR

Frånvarande
Kata rina Jonsson, Skara borg
Liselotte Fröjd, Fyrbodal

Utses attjustera
Underskrifter:

*t#*"*
Sekreterare lr!.#e.f.eSJsr.{1l t\4ar2022 16:45 GMT

Johanna Hansson, sekreterare VästKom

Ordförande Axel u8 2022 75:24 GMT+IJ

Axel Josefson

utlot**o*t'
Justerande y.'t S.'.'si.{.'. 9. t 1 r:. :.q?.1 gq, 

+ i i y 
1.1 lt. ..

Ulf Olsson

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5o73,4o2 zz Göteborg Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg
E-oost: info(ävastkom.se www.vastkom.se
Org.nr: 8585or-2o84
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k' VästKom

S 16 Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtj änst och hemsjukvård i annan kommun

Se bifogat material

Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun

Hemsjukvård iannan kommun zozz
Hemtjänst i annan kommun zozz

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

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

hemkommun, enligt nedan.
x Ersättning för hemtjänst i annan kommun zozz med 44r krltimma.
x Ersättning för hemsjukvård i annan kommun zozz med 744 kr/timma.

\ rZ Förändrad representation från GR i SRO

Föredragande Helena 5öderbäck
Se bifogat material

Protokollsutdrag S339

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

Beslut: Styrelsen noterar informationen

\ r8 Rekryteringsprocess ny VD VästKom

Föredragande Helena 5öderbäck och Axel Josefson

Se bifogat material

Förslag tidplan rekfiering ver z

Rekryteringsprocess VD VästKom ver z

Genom gång av rekryterin gsprocessen.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna rekryteringsprocessen

\ rq Beredninq inför BHU mötet den B mars. Nästa BHU ro mai

Se särskild kallelse

Fortsatt samverkan regional fysisk planering diskuterades.
Det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina lyfts in på BHU:s dagordning. Särskilt fokus på

Länsstyrelsens samordnande roll och Västra Götalandsregionens uppdrag.

Suo Övrigafrågor

Ny Förbundsdirektör tillsatt för GR, Gitte Caous.

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

2022.

4VästKom Styrelse Protokoll Styrelsen 8 mars 2022
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T VästKom

Tjänsteutlåtande
Göteborg 2o2z-oz-24

Mottagare
VästKom styrelse zozz-o3-o8

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård iannan kommun
2022

Förslag till beslut

VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del
besluta om en ersättningsnivå under zozzför hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig
vistelse iannan kommun än hemkommun, enligt nedan.

* Ersöttning för hemtjiinst i annan kommun zozz med 44t k(timma.
* Ersiittningför hemsjukvård iannan kommun zozz medT++ kr/timma

Sam manfattn ing av örendet

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

ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan
kommun än hemkommunen.

Hemtjänst
Ersättningsnivån för zozz rekommenderas till 44:- kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med qg0/o och baseras på innevarande
års omsorgsprisindex (OPl)

Västsvenska kom munalförbundens samorganisation

Box 5o73, 4oz zz GÖTEBORG Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Org.nr: 8585or-2o84

126



VvästKom

Hemsjukvård
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av

arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under zozz följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är
för zozz satt till 744krltimma.

Bilagor:
* Ersättning för hemtjänst i annan kommun zozz

* Ersättning för hemsjukvård i annan kommun zozz

Helena Söderbäck
Tf VD VästKom

Anneli Assmundson Bjerde
En hetschef Vä lfä rdsutveckl ing VästKom

VästKom Tjånsteutlåtande Ersättning för hemtjånst och hemsjukvård i annan kommun zozz-oz-24
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T VästKom

Ersättning för hemsjukvård iannan kommun 2c22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Västra sju kvårdsregionen besluta r om å rl igen.

Sedan zorS harVästra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra

sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer

ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin "Besök hos övriga
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)".

Ersättningsnivån för hemsjukvård för zozz är satt til|744 kr/timma.

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av

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

för zozz satt till744 kr/timma.

Faktu rerin gsruti n hemsju kvård
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av

med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den

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

inräknas om sådan krävs.

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man

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

vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som

ska ges innan fakturering sker.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Postadress: Box 5073, 4o222 Göteborg
Besök; Anders Personsgatan 8, Göteborg
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer; 8585or-2o84
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-75

ARENDE 9 Dnr KS 2022/270

Taxor och avgifter för torgscen och torgkiosk

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

o Nuvarande taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022
. Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-05-24,5 164.
r Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, S 133.
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄO ESP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
22

s r33 Dnr KS 20221270

Taxor och avgifter för torgscen och torgkiosk

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä Kige beslutar att

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

o Nuvarande taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, S 164.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

ndes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

sida
13

5 164 Dnr KS 20221270

Taxor och avgifter för torgscen och torgkiosk

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

o Nuvarande taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

"*ffi5{, Utd ragsbestyrka nde
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Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsförva ltni ngen

Datum Diarienummer
2022-05-13 K520221270

Sida

r (2)

Kommunfullmäktige

Fastställande av taxor och avgifter för torgscen och
torgkiosk

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor enligt förslag

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022 (KS 20211528)

Beskrivning av ärendet
Sedan kommunfullmäktige 17 november 202I fastställde taxor och avgifter för
kommunstyrelsens verksamhet 2022 har en ny torgbyggnad med tillhörande
torgscen och torgkiosk uppförts på Köpmantorget i Mellerud. Med anledning av
detta finns det skäl att fastställa taxor och avgifter för den nya torgkiosken samt
för torgscenen med tillhörande ljudutrustning.

Postadress
Melleruds kommun
Samhål lsbyggnadsförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488132
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Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Samhällsbygg nadsförva ltni ngen

Datum Diarienummer
2022-05-13 KS 20221270

Peter Mossberg
E n hetschef Fastig heter/fjä rrvä rme
0530-181 89
peter. mossberg @ mel lerud. se

Sida

2 (2)

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

Kioskavgiften för företag och affärsdrivande verksamheter fastställs till 1000 kr per

dag for att harmonisera med kostnaderna för torghandlarna,

Slutsats:
Komm u nf u I I mä ktige faststä I ler taxor en I igt förslag

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

Tingshuset:

Sunnanå hamn:

Köpmantorget:

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

Ouanstående lokaler bokas genom Medborgarkontoret.

Taxa 2021
momsfri

Taxa 2021
momsfri

Taxa2O22
momsfri

Taxa2O22
momsfri

Halvdag Heldag Halvdag Heldag

Sammanträdesrum
Bolstad

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

Sammanträdesrum
Skållerud

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

Sammanträdesrum
Dalsland

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

Sammanträdesrum
Erikstad

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

Sammanträdesrum
Grinstad

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

Taxa 2021
momsfri

Taxa 2021
momsfri

Taxa 2O22
momsfri

Taxa2O22
momsfri

Halvdag Heldag Halvdag Heldag

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

Tingssalen och entr6 700,00 1 200,00 700,00 1 200,00

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

Taxa 2O2L
momsfri

Taxa 2O2l
momsfri

Taxa 2O22
momsfri

Taxa2O22
momsfri

Halvdag Heldag Halvdag Heldag

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

Taxa2O2L momsfri Taxa 2O22 momsfri

Heldag Heldag

Torgbyggnaden, försäljningsutrymme 50,00 50,00

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

Förslag taxor och avgifter 2022 34(36)
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen 2022-06-75

ARENDE 10 Dnr KS 2022128s

Taxa avseende provisorisk dödsboförualtning samt ordnande av
gravsäftning 2O22

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på den ersättning som
kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster. Timtaxan föreslås därav sätts till 0,Bolo av
gällande prisbasbelopp.0,8 o/o x 48 300 kronor (prisbasbeloppet2022) = 386 kronor + moms
(0,25o/o) = 482,50 kronor/timma'

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

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2022-05-23, g 83.
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, S 173.
r Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, g L23
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO ESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
9

s 123 Dnr KS 2022/285

Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av
gravsättning 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Enligt 18 kap 2 $ Ärvdabalk och 5 kap 2 $ Begravningslag har socialtjänsten rätt att ta ut
ersättning av dödsboet för sina kostnader gällande provisorisk dödsboförvaltning samt
ordnande av gravsättning. En kommun får enligt 8 kap 3c $ Kommunallag inte ta ut högre
avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller.
Ersättningen ska dädör motsvara kommunens självkostnad.

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

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

tillhandahållandet av dödsboförvaltning och åtgärder enligt Begravningslag inte är ett led i
kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på den ersättning som
kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster. Timtaxan föreslås därav sätts till 0,Bo/o av
gällande prisbasbelopp.0,8 o/o x 48 300 kronor (prisbasbeloppet2022) = 386 kronor + moms
(0,25o/o) = 482,50 kronor/timma.

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

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2022-05-23, 5 83.
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, g L73.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

srgn Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SA M MANTR.AD ESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-06-07

sida
7

s 173 Dnr KS 20221285

Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av
gravsättning 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige att anta taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av

gravsättning , 482,50 kronor/timme inklusive moms för 2022, enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med skapande av en Dalslandsgemensam verksamhet för dödsbohandläggning har

taxor avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning setts över i syfte

att skapa enhetlighet.

Enligt 18 kap 2 g Ärvdabalk och 5 kap 2 $ Begravningslag har socialtjänsten rätt att ta ut

ersättning av dödsboet för sina kostnader gällande provisorisk dödsboförvaltning samt

ordnande av gravsättning. En kommun får enligt B kap 3c $ Kommunallag inte ta ut högre

avgift än vadlom svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller.

Ersättningen ska däför motsvara kommunens självkostnad.

Vid omvärldsanalys framgår att vanligast förekommande nivå på timtaxa för provisorisk

dödsboförvaltning och ordnande av gravsätlning mellan 0,8 o/o - 1,0 o/o av prisbasbeloppet.

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

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

kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skatteverket på den ersättning som

kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster. Timtaxan föreslås därav sätts till 0,Bolo av

gällande prisbasbelopp.0,B o/o x 48 300 kronor (prisbasbeloppet2022) = 386 kronor + moms

(0,25o/o) = 482,5O kronor/timma'

Socialnämnden beslutade den 23 maj2022, $ 83, att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa

avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,50 kronor/timme

inklusive moms för 2022, enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2022-05-23, 9 83.

Förslag till beslut på sammanträdet

1: e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige att anta taxa avseende provisorisk

dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,50 kronor/timme inklusive moms för

2072, enligt förel i gga nde förslag.

Beslutsgång

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

nJ u stera ndes Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRAD ESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2AZ2-45-23

sida

L4

s83 Dnr SN 20221130

Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt
ordnande av gravsättning 2022

Beslut

socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa avseende provisorisk
dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 482,5A kr/timme inklusive moms för 2A22,
enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med skapande av en Dalslandsgemensam verksamhet fcir dödsbohandläggning har
taxor avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning setts Over ilyfte
att skapa enhetlighet.

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

Vid ornvärldsanalys framgår att vanligast förekommande nivå på timtaxa för provisorisk
dödsboforvaltning och ordnande av gravsättning mellan 0,8 oÄ - 1,0 a/o dv piisbasbeloppet.
Timtaxan är baserad på en löne-, lokal-, administrations- och overheadkostnader.

Då tillhandahållandet av dödsboförvaltning och åtgärder enligt Begravningslag inte är ett led i
kommunens myndighetsutövning ska moms betalas till Skaftävert<ät på aän eisättning som
kommunen har rätt att ta ut för dessa tjänster.

Timtaxan föreslås därav sätts till 0,8olo av gällande prisbasbelopp. 0,g o/o x 4g 300
(prisbasbeloppetZA22) = 386 kr + moms (0,25olo) = 482,50 kiliimma.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta taxa
avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning, 4Ai,50 krltimme
inklusive moms för 2022, enligt föreliggande fdrslag.

Beslutsgång

ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnåmnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

f/ j--i :t, .l(71 -t)!l
\ I ttru

Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i ng en 2022-06-75

ARENDE 11 Dnr KS 2022/257

Aruoden för röstmottagare 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

Valnämnden beslutade den 4 maj 2022, g 24, aft föreslå kommunfullmäktige att besluta om
reviderade aruoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022.

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

Beslutsunderlag

. Sammanställning av andra kommuners arvoden.
o Valnämndens beslut 2022-05-04, 5 24.
o Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, 5 158
r Reviderat förslag till arvoden för röstmottagare 2022
. Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, 5 178.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08,5 129.
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
16

s 129 Dnr KS 20221257

Arvoden för röstmottagare 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att fastställa aruoden för röstmottagare i samband med de

allmänna valen 2022 enligt valnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Valnämnden beslutade den 4 maj 2022,524, atlföreslå kommunfullmäktige att besluta om

reviderade arvoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022.

Den 24 maj 2022 återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet för två

föfidliganden av texten: att aruodet avser röstmottagare, inte valnämnden samt förtydliga

arvode[för ordförande och vice ordförande i röstningslokalerna, Ärendet ska behandlas på

arbetsutskottets möte den 7 juni 2022 för att hinna behandlas av fullmäktige innan sommaren

Beslutsunderlag

. Sammanställning av andra kommuners aruoden'

. Valnämndens beslut 2022-05-04, 9 24.
o Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, 5 158
. Reviderat förslag till aruoden för röstmottagare2022
r Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, 5 L78.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa aruoden för röstmottagare i samband med de

allmänna valen 2022 enligt valnämndens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande

140



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM M A NTRÄO CSP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-06-07

sida
16

s 178 Dnr KS 2A22125&

Arvoden för röstmottagare 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för röstmottagare i samband med de

allmänna valen 2022 enligt valnämndens fÖrslag,

Sammanfattning av ärendet

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

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

Valnämnden beslutade den 4 maj 2022,924, att föreslå kommunfullmäktige att besluta om

reviderade arvoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022.

Den 24 maj 2022 återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet för två

föfidliganden av texten: att arvodet avser röstmottagare, inte valnämnden samt föfidliga
arvodef för ordförande och vice ordförande i röstningslokalerna. Ärendet ska behandlas på

arbetsutskottets möte den 7 juni 2022för att hinna behandlas av fullmäktige innan sommaren.

Beslutsunderlag
. Sammanställning av andra kommuners arvoden.
. Valnämndens beslut 2022-05-04, 9 24.
. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, g 158
. Reviderat förslag till arvoden för röstmottagare2022

Förslag till beslut på sammanträdet

1: e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för

röstmottagare i samband med de allmänna valen2022 enligt valnämndens förslag.

Beslutsgång

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

ndes sign Utd ragsbestyrka nde
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-05-2s VN 2022/17

Anna Granlund
Valhandläggare

Telefon

Sida

1 (1)

Aruoden för röstmottagare 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa aruoden för röstmottagare i samband
med de allmänna valen 7022 enligt valnämndens förslag.

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

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

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

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

Beslutsunderlag
. Förslag till arvoden för röstmottagare 2022
. Sammanställning av andra kommuners arvoden
. Valnämndens beslut 2022-05-04, S 24.
o KSAU beslut 2022-05-24, g 158

Postadress

Kom mu nstyrelseförvaltni n gen

Besöksadress Bankgiro

E-post Webb Organisationsnummer
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Reviderins efter u 2022-05-24

Förslag till nya arvoden för röstmottagare i Mellerud 2022

Arvodet avser förrätnilq vid de allmänna valen och ska inteJörväxlas med valnämndens uppdrag och
arvoden.

Valmyndigheten har meddelat att statsbidraget
för Melleruds kgnmuns arbeteLned de allmänna valen 2022 uppgår till 290 000 kronor, Det finns
även vissa medel avsatta inom kommunen för genomförande av val2022.

Sammanställning av arvoden i olika kommuner inför valet 2022 - a

Melleruds kommun samt omvärldsbevakning av andra kommuner

Ämål kommun tar beslut 2022-03-23.

Mellerud Bengtsfors Färgelanda Dals-Ed

239 krlhRösträknare/
valförrättare

215 kr/h

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

Röstmottagare

Ordförande 800 kr

r92 krlh

2 800 kr

220 krlh
236 krlh extern
236 krlh Se text nedan

i I ordförandes fasta arvode ineår förberedelserna valdapen. ljtöver det fasta arvodet har ordföranden

Aruode Räkneexempel

OrdföraranClsr 1in kl. förberedelser,
användning av egen mobil)

2 500 kr 12 500 kr (5 st)

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

2 000 kr 10 000 kr (5 st)

Ersättning för genomförd
utbildning och,qqdkänt
kunskapstest

650 kr 32 s00 kr (50 st)

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

Timarvode för samtlioa
inklusive Rlöstmottagare
(va ldag/-onsdagsrä kn ing/förtids:
röstninq)

300 krlh 180 000 kr

Totalsumma 240 000 kr

även rätt tlll ersättnineen för genomförd, godkänd ildninp och kunskaostest. arbetade timmar under
r förtidsröstnin sam

2 I vice ordförandes fasta arvode ineår senomförd. eo nd rrtbildnins och krrnskanstest. förberedelserna inför
valdapen. Utöver det fasta arvodet har vice ordförande n även rätt till ersättninsen för arbetade timmar under

röstni n en samt eventuell reseersättnin
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Reviderins efter KSAU 2022-05-24

Vice ordförande 400 kr

215 krlh

Rösträknare

236 kr/h

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

Onsdagsräkning 2L5 krlh

Mellerud

a rvoden-ersattni nga r-fortroendevalda-i-mel leruds-kom mun-2022. pdf

Bengtsfors

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

Protokoll (bengtsfors.se) , Bengtsfors Arvoden till politiskt fortroendevalda 2022.pdf

Färgelanda

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

Färqelanda Protokollsutdraq valnämnden 2022-03-03 6 13 ersättninq till röstmottagare.pdf

Dals-Ed

Timarvode (till valförrättare vid val): 239 krltimme, Reseersättning enligt kommunens vanliga nivå.
Ordförande har årsarvode per månad: 102 kr. Övrig tjänstgöringstid utöver årsaruodet utgår
timaruode: 121 krltimme.

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

Vänersborg

800 kr

Borås Svenljunga

Förtidsröstning
170 krlh
2700 kr

3 700 kr

3 400 kr

800 kr

3 700 kr

2 300 kr

3 000 kr

4 000 kr

3 500 kr

2L0 krlh

2L0 kr/h

Röstmottagare

Ordförande

Vice ordförande

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

Onsdagsräkning

1 300 kr
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Reviderins efter u 2022-05-24

Vänersborg

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

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

Borås

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

Ersättningsnivån för röstmottagare för förtidsröstningen inklusive de ambulerande röstmottagarna är:
720 krlh och ansvarig för förtidsröstningen fär 270 krlh.

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

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

Svenljunga

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

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

Mark Götene Gullspång Töreboda

Rösträknare

Röstmottagare

Ordförande

Vice ordförande

Vardag 200 kr/h
helger 230 kr lh

1 000 kr

500 kr

3 500 kr

4 500 kr

4 000 kr

250 krlh 2700 kr

Förtidsröstning
200 krlh
3 700 kr

3 500 kr

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

Onsdagsräkning

500 kr

Mark

De har jämfört med andra kommuner och valt att öka timarvodet i år, över att ha ett fast arvode.
Ordförande och vice ordförande får utöver timarvode ett fast arvode. Röstmottagare får arvode för de

timmar de tjänstgör i vallokal eller röstningslokal. De får dessutom aruode för den obligatoriska
utbildningen.

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

Mark VN 2022-8-1 Röstmottagarnas arvode valet 2022.pdf
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I Reviderins efter KSAU 2022-05-24

Götene

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

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

Gullspång

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

Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2022-01-10 (qullspang.se) , Gullspång Beslut-202100382-KS-Q
4, ekonomisk ersättning till röstmottagare.docx

Töreboda

Röstmottagare vid föftidsröstning får 200 krlpåbörjad timma. (Avser de röstmottagare som inte utför
uppdraget inom ramen för anställningen i kommunen). Utbildning för röstmottagare vid
förtidsröstning. Ersättning för utbildning ingår i aruodet.

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

Omvärldsanalys från SOU

Aruodesnivåer som kommunerna ger för utbildning av röstmottagare

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

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

(SOU 2021:7, delbetänkande 9.1.6)

Förstärkt skvdd för väljarna vid röstmottagningen, SOU 2021:7 (regerinqen.se)

Ersättn i ng röstmottaga re

En av de närvarande röstmottagarna vid förtidsröstningen ska inneha rollen som ordförande för
röstmottagningen.

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

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

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

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

(SOU 2021:7, delbetänkande, 9.1.3),

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagninqen, SOU 2021:7 (regeringen,se)
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2422-05-24

sida
7

5 1s8 Dnr KS 20221256

Arvoden för röstmottagare 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

kommande arbetsutskott den 7 juni 2022.

Sammanfattning av ärendet

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

Valnämnden beslutade den 4 maj 2A22, 5 24, alt föreslå kommunfullmäktige att besluta om
reviderade arvoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022.

Beslutsunderlag

. Förslag tillarvoden för röstmottagareZA22

. Sammanställning av andra kommuners aruoden.

. Valnämndens beslut 2022-05-04, t 24.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Säkerhetschefen

'w sign Utd ragsbestyrkande

147



METLERUDS KOMMUN

Valnämnden

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-04

sida
B

924 Dnr VN 20221t7

Aruoden för röstmottagare 2022

Valnämndens beslut

Valnämnden föreslår kommunfullmäKige att besluta om reviderade aruoden för röstmottagare i
samband med de allmänna valen 2022.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

. Förslag till aruoden för röstmottagare 2022

. Sammanställning av andra kommuners aruoden.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes gn Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-15

Änrnor rz Dnr KS 20221279

Rappoftering av avtalssamverkan 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelse
och nämnder.

Sammanfaftning av ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller
delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i

kommunallagen (20L7:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern
delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen, Av 9 kap.
38 5 KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om
kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 5 KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och
rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommun-fullmäktige
ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om
den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende
i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till
budget, För år 2022 rapporteras Melleruds kommuns aWalssamverkan separat genom detta
ärende.

I bilagan till denna tjänsteskrivelsen återfinns en sammanställning över de samverkansavtal
som varit giltiga under år 2022 från respeKive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller
information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller
landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och
om denna möjlighet har utnyttjats.

Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen
och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverkan2022 som ska rapporteras.

Beslutsunderlag

. Avtalssamverkan komm unstyrelseförvaltningen
r Avtalssamverka n samhä I lsbyggnadsförva ltn i ngen/ byg g nadsnämnden
r Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
. Avtalssamverkan socialnämnden
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07,5 183.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, g 124.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
10

s r24 Dnr KS 20221279

Rappoftering av avtalssamverkan 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelse
och nämnder.

Sammanfattning av ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller
delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i

kommunallagen (20t7:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern
delegation i en viss grupp av ärenden,

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap.

38 5 KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om

kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 5 KL eller enligt annan lag eller forfattning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och

rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommun-fullmäktige
ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om

den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende
i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till
budget. För år 2022 rapporteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat genom detta
ärende.

I bilagan till denna tjänsteskrivelsen återfinns en sammanställning över de samverkansavtal
som varit giltiga under år 2022frän respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller
information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet vilka kommuner eller
landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och

om denna möjlighet har utnyttjats.

Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen
och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverlan2022 som ska rapporteras.

Beslutsunderlag

o Avtalssamverkan kommunstyrelseförualtningen
. Avta lssamverka n sa m hä llsbygg nadsförualtningen/ byg g nadsnä m nden
. Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
. Avtalssamverkan socialnämnden
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, 5 183.

srgn Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
11

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelse

och nämnder.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

å

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRAD ESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-07

sida
2I

5 183 Dnr KS 20221279

Rappoftering av avtalssamverkan 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelsen

och nämnder.

Sammanfattning av ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt eller

delvis ska utföras av annan kommun, Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i

kommunallagen (2AL7:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern

delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens aWalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap.

38 g KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rappodera till kommunfullmäktige om

kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 5 KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och

rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige
ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om

den uttörs av en annan kommun eller en region,

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende

i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till
budget. För år 2022 rapporteras Melleruds kommuns aWalssamverkan separat genom detta
ärende.

I bilagan till denna tjänsteskrivelsen återfinns en sammanställning över de samverkansavtal

som varit giltiga under år 2022frän respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller

information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller
landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och

om denna möjlighet har utnyttjats.

Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen

och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverkan2022 som ska rapporteras.

Beslutsunderlag

. AWa lssamverka n komm u nstyrelseförvaltn i ngen

. Avtalssamverkan samhällsbyggnadsförvaltningen/ byggnadsnämnden

. Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden

. Avtalssamverkan socialnämnden
r Komm u nstyrelseförua ltn i n gens tjä nsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

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

avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelsen och nämnder.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

lusterandes sign Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Rapportering av avtalssamverkan 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av afialssamverkan 2022 för kommunstyrelse
och nämnder.

Sammanfattning av ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt
eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan
finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad
extern delegation i en viss grupp av ärenden.

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap.
38 S KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om
kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap, 37 5 KL eller enligt annan lag eller författning.

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rappofteringsskyldigheten innebär att
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och
rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommun-
fullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om
den utförs av en annan kommun eller en region.

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat
ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens
förslag till budget. För år 2022 rappofteras Melleruds kommuns avtalssamverkan separat
genom detta ärende.

I bilagan till denna tjänsteskrivelsen återfinns en sammanställning över de samverkansavtal
som varit giltiga under år 2022 frän respektive sektor/funktion. Sammanställningen
innehåller information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka
kommuner eller landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till
extern delegering och om denna möjlighet har utnyttjats.

Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen
och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverkan2022 som ska rapporteras.

Beslutsunderlag

r Avtalssamverkan kommunstyrelseförvaltningen
r Avtalssamverkan samhällsbyggnadsförvaltningen
. Avtalssamverkan byggnadsnämnden
. Avtalssamverkan kultur- och utbildningsnämnden
o Avtalssamverkan socialnämnden

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-19 KS 20221279

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se153
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson

Kommunchef
0530-181 05

karl.olof. petersson@mellerud,se

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-t9 KS2022/279

Sida

2 (z)
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2022-05-30

Avtalssamverkan inom Kommunstyrelseförvaltningen 2022
Har möjlighet till
delegering nyttiats
(Ja/Nej)

Nej

Nej

Nej

Nej

Ger avtalet möjlighet
till delegering (Ja/Nej)

Nej

Nej

Nej

Nej

Verksamhet som
bedrivs med stöd av
avtalet (beskriv
kortfattat)
Delad $änst som arkivarie
motsvarande 50 procent per
kommunl

Bengtsfors kommun lånar
personella resurser
motsvarande 20 procent för
arbete med civil beredskao
Gemensam
systemadministration av
ekonomisystem ca 25
procent
Dals-Ed kommun lånar
personella resurser
motsvarande 20-30 procent
för arbete med
uoohandlinqar

Avtalsparter (exkl.
Melleruds kommun)

Bengtsfors kommun

Bengtsfors kommun

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Mellerud

Dals-Ed kommun

Avtal (ange namnet på
avtal)

Arkivarie

Civil beredskap

Systemadministration

Upphandling

1 Kommer att ändras till 2 arkivarier som delas mellan Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner.
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Från: Magnus Olsson <magnus.olsson@mellerud.se>

Skickat: den 3L maj2O22 09:20
Till: lngrid Engqvist <lnsrid. Ensqvist@mellerud.se>; Suza nne Hå ka nsson
<suzanne. ha ka nsson lerud
Ämne: Köp av tjänst

Plan och byggenheten köper 50o/o planhandläggare av Färgelanda kommun

Det är löpande och uppsägningstiden är 6 månader.

Med vänlig hälsning
Magnus Olsson

Förva ltningschef
Sa m hä I lsbyggnadsförva ltningen
Melleruds kommun
0530-181_ 72

www.mellerud.se

W
MEU.EruD5
KOifrfilU]tl
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lnqrid Enqqvist

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Karl-Olof Petersson

den 17 maj202214:03
lngrid Engqvist
VB: Rapportering avtalssamverkan

Skickades från E-post för Windows

Från: Anders Pettersson

Skickat: den 17 maj2022 L4:0L

Till: Karl-Olof Petersson

Ämne: Sv: Ra pportering avtalssa mverka n

Hej!
Utöver gymnasieutbildning har vi ingen avtalssamverkan.

Med vänlig hälsning
Anders Pettersson
Förvaltningschef
Kultur- och utbildning
Melleruds kommun
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOTL
Sä mmanträdesdatum
2A2Z-05-23

sida

15

s84 Dnr SN 20221129

Redovisning av avtalssamverkan inom Socialnämndens
verksamhetsområden

Beslut
Socialnämnden översänder redovisningen till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående lista beskriver befintliga samverkansavtal inom Socialnåmndens
verksamhetsområden april 2A22, där Metleruds kommun köper eller säljer uppdrag till annan
kommun. Av listan framgår när samverkansavtalen är upprättade med stöd av 9 kap 37 $
Kommunallag (KL), så kallad avtalssamverkan. Den kommun som är markerad med kursiv text
är uppdragsbgare. Ett arbete pågår med att se över de äldre befintliga samverkansavtalen
exempelvis LSS-, Familjerätt- och fami$ehemenheten för att nyftja möjligheten till extem
delegation.

Nej

Ver{rsamhetsomåde Uppdrag Kommuner Avtalssamverkan
enligt 9 kap 37 5
KL

Extern
delegation

Förvaltn ingsövergripande Socialchef Bengitsfors och
Mellerud

la

Förvaltningsövergripande Verksamhetsöef
stab- och
administration

Bengtsfors och
Mellerud

la Nej

Förvaltnin gsöverg ripande i

I

Verksamhetschef
individ- och
lamilieomsorq

Bengitsfors och
Mellerud

la Nej

Förva ltningsovergri pa nde VerKamhetschef
stod och service

Bengtsfors och
Mellerud

NejJa

Förvaltningsövergripa nde Verksamhetschef
vård och omsorg
boende

Bengtsfors och
Mellerud

Ja Nej

Förvaltn ingsovergripande Verksamhetschef
vård och omsorg
övriot

Eengtsfors och
Mellerud

Ja Nej

Slab- och administration Socialt ansvarig
samordnare fSAS)

Bengtsfors och
Mellerud

)a Nej

Siab- och administration Alkohol- och
tobakshandläggni
ng

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud,9iffle och
Åmål

la Nej

Individ- och
familjeomsorg

Enhetschef
biståndhandlåggni
no

Bengtsfors och
Mellerud

Ja Nej

Individ- och
familjeomsorg

Skuld-
/budgetrådgivning
och
dödsbohandläggni
ncl

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerudoch Ämål

la Nej

Individ- och
familjeomsorg

Familjehems-
enheten

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Åmål

Nej Nej

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sa mmanträdesdatum
2A22-O5-23

sida
16

Individ- och
familjeomsorg

Familjerätts-
enheten

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud oeh Åmål

Nej Nej

Individ- och
familjeomsorg

LSS-enheten Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Åmål

Nej Nej

Individ- och
familjeomsorg

Barnahus Bengtsfors, Dals-Ed,
Mellerud ach Ånål

Nej Nej

Individ- och
familjeomsorg

Socialjour Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda. Lysekil,
Mellerud, Munkedal,
Orus9 Sotenäs,
Strömstad, Tanum,
Trollhättan,
Uddeualfa,
Vänersborg och
Ämål

Nej Nej

Individ- och
familjeomsorg

Skyddat boende Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud,
I roilhättan,
Vänersborg och
Åmål

Nej Nej

Stod och Service Socialpsykiatri
personligt ombud

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgefanda, Lysekil,
Mellerud, Munkedal,
Orust, Sotenäs,
Strömstad, Tanum,
Troffhätbn,
Uddevalla,
Vånersborg och
Åmåt

Nej Nej

Vård och ornsorg Korttidsplatser
äldreomsorg

Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda,
Mellerud och Ämål

Nej Nej

&dutsunderlag
. Tjänsteskivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden DanielJensen (KD): Socialnämnden översänder redovisningen till
Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på forslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

L
Utdragsbeslyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-06-75

ARENDE 13 Dnr KS 20221276

Budget för kommunrevisionen för 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunrevisionens budget för 2023 till 1 000 tkr

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 11 kap B $ ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober
månads utgång, Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges
presidium senast vid samma tidpunkt.

Kommunfullmäktiges presidium har den 16 maj 2022 samrätt med revisionens presidium
angående 2023 års budget.

Beslutsunderlag

o FullmäKiges presidies förslag till beslut.
o Utdrag ut Kommunallagen 11 kap B $.
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A
alll.l,rlt

MELLERUDS
KOMMUN

Roland Björndahl
kommunfullmäktiges ordf

Beslutet skickas till
Revisionen

Christina Andersson
kommunfullmäKiges 1:e vice ordf

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförua ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2l22-0s-r7 K520221276

Telefon
0530-180 00

Webb
www,mellerud.se

Sida

1 (1)

KommunfullmäKige

Budget för revisionen för 2O23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budget för 2023 till 1 000 tkr,

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 11 kap B $ ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober
månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges
presidium senast vid samma tidpunkt.

Kommunfullmäktiges presidium har 2022-05-16 samrått med revisionens presidium angående
2023 års budget.

Postadrcss
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488161



Kommunallagen

11 kap. Ekonomisk förualtning

Budgetprocessen

I S Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång
Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges
presidium senast vid samma tidpunkt.

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad
I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under
det följande året. Lag (2019:835).
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-7s

Änrnor r+ Dnr KS 2o22lLo6

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025

Komm unstyrelsens förslag till beslut

Kommunfu llmä ktige beslutar att

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

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

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

4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter uppgå
till446 mnkr

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

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

7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation
för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2023 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans
med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens
styrprinciper, KSAU beslutade därefter, 2022-03-08 $ 74, om budgetdirektiv till kommunchefens
ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2023 plan 2024-2025
utifrån ett resultatmäl pä 3 o/o.

I början av april överlämnade kommunchefens ledningsgrupp muntligt ett tjänstepersonförslag
till budget inom ramen för KSAU:s direktiv samtidigt redovisades åtgärder/omdisponeringar
utifrån ett resultatmål på 3 o/o,2,5 o/o respektive 2 o/o, KSAU beslutade på mötet om ett
resultatmål pt 2,5 o/o och det var första hand inriktat på året 2023. Efr. budgetförslag
sammanställdes utifrån detta benämnt: Majoritetens förslag. Samtliga nämnder skulle ta upp
detta budgetförslag med eventuella ändringsförslag på ett protokollfört möte samt besluta om
åtgärder enligt KSAU:s beslut och redovisa dem senast 2515,
Därefter har majoriteten tagit fram ett nytt budgetförslag där resultatet uppgår till 2 o/o av
skatteintäkter och utjämningsbidrag. I detta förslag reserueras medel på förfogandeanslaget
som i första hand är avsett för kultur- och utbildningsnämnden,

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden,22z60 kronor, per
skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 50 personer per år.
Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräkning för övriga kostnader med 0,5
o/o, Externa intäkter har räknats upp med 1 o/o, Extra kompensation har riktats till nämnder med
kostnader för el, livsmedel och drivmedel. Köp av huvudverksamhet (gymnasieverksamhet,
räddningstjänst mm) har räknats upp med 2 ,5 o/o. Kostnader för lönerevision har budgeterats
centralt.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en 2022-06-15

Resultatet minskar kraftig från2O22till 2023. Det berorframförallt på okade pensions-
kostnader, ökad inflation, högre räntor, högre löneökningar och minskat bidrag i LSS-

utjämningen. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningar och nytt
pensionsavtal. Därtill kommer, enligt SCB-prognos, en fortsatt minskning av antalet invånare
vilket medför att skatteintäkterna minskar.

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 14 mnkr, vilket motsvarar 2,0 o/o av skatteintäkter och
utjämningsbidrag, Resultatet minskar till 7 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade
resultatet 0 mnkr, En av orsakerna till detta är att två generella statsbidrag på ca 7 mkr upphör
till 2025. ("Bidrag för kommuner med högt flyktingmottagande" och "Bidrag för kommuner med
utmaningarJ . För 2025 ingår en generell neddragning på 4 mnkr, som inte är fördelad till
nämnderna, för att uppnå balanskravet. De ökade pensionskostnaderna, till följd av nytt
pensionsavtal och hög inflation, är en starK bidragande orsak till att resultatnivån minskar.
Pensionskostnaderna inför 2023 är osäkra och kan bli högre än beräknat, vilket innebär lägre
resultat. Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller kommunen inte erhåller ökade
bidrag måste effektiviseringar och anpassningar ske i verksamheten till 2025.

Alla tre finansiella mål uppfylls är 2023 men för 2024 och 2025 uppnås inte målet om att
resultatet ska minst uppgå till2 o/o av intäkter från skatter och statsbidrag.

Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till
affärsverksamheten. Totalt under perioden 2023-2027 budgeteras investeringarna till 361
mnkr, varav 186 mnkr är hänförligt till affärsverkamheten.

Den höga investeringsnivån under perioden innebär att låneskulden ökar med 155 mnkr.

Beslutsunderlag

. Förslag till budget för 2023 och plan 2024-2025
o Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-LB, 5 116.
. Socialnämndens beslut 2022-05-23, g 80.
r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-25, 5 50
. Byggnadsnämnders beslut 2022-05-25,9 68.
r Budgetyrkande från (SD)
o Budgetyrkande från (S)
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-06-07,5 176,
o Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, 5 139,

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
31

5 r3e Dnr KS 20221L06

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter uppgå
till446 mnkr

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

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

7, kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation
för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Florence Jonasson (S), Ulf Rexefjord (SD och
Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Protokollsanteckning

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Förändring på riktigt, som ui Sverigedemokrater står ftir är ingen tom floskel. Däfför är uår
politik långsiktig och framåtsyftande. På riktigt. Politik som stärker våft samhälte ekonomiskt,
socialt och kulturellt, både direkt och indirekt. I budgebammanhang och i det allmänpolittska
arbetet. Vi bygger för framtiden.

Vi vet alla vilka utmaningar kommunsektorn står inftir för att klara välfärdsuppdraget i
framttden. 9ka våra äldre få en foftsatt fin omsorg, ska vi kunna bygga en bättre skota åt
barnen, klara de investeringar ui behöver göra i vår infrastruktur och inte minst att våra
inuånare har en trygg kommun att leua i måste rätt prioriteringar göras,

Att loua runt och hålla tunt blir aldrig någonsin Sverigedemokraternas motto.

Generellt menar vi att när prioriteringar måste göras, och det är som bekant politikens uppgtft,
att just prbritera, skall det som kan anses vara kärnverksamheterna vara prio ett
Att administrativa kostnader är en tung bit för uåra skattebetalare att bära är allmänt bekant, vi
menar att vi bör lägga fokus på detta i alla våra verksamheter. Så många skattekronor som
möjligt ska arbeta i "verkstaden", inte på "kontoret". Det är en generell princip.

Vi alla hade nog tidigare en bild av att de ekonomiska förutsättningarna såg bättre ut, men dels
händer det saker i vår omvärlQ dels lever vi med sviterna av dålig politik. Det budgetförslag vi
har på bordet möter inte dessa faktorer i trflräckligt stor utsträckning. Vi har förslag för att dels
rätta till skevheter, dels tillgodose satsningar vi vill göra. Det är förändringar vi vill åstadkomma
som vi tror kommer [iäna Mellerudsborna vät.

W ,+
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
32

Vi har under en rad år år pekat ut skolan som prioriterad. En kunskapsfokuseraQ trygg och

normskapande skola är ledord ftir oss, inte en arena för integration, pedagogiska experiment
och normupplösning. Svenska normer och värderingar ska alltid prägla verksamheten. Skolan

är central, både när det gäller att bygga våra unga starka och för aff attrahera nya
samhättsbyggare titl Mellerud. En skola som är riktigt bra skapar attraktivitet för kommunen.

Alla barn är i kommunens försorg i minst tio år, i många fall långt fler om vi lägger på förskola

och gymnasium. Tiq tolv år när en människa formas som allra mest. Skolan ska därför, inte
bara hållas skadestös utan även utvecklas, också i tuffa tder.

Barnen är vår framtiQ då är frågan: vad för slags framtid får vi om barnen varken kan läsa eller
skriua? Läs och skrivkunnigheten är på fallrepet rejält, brett i hela samhället, detta är inget vi
bara behöver jobba med bara i MelleruQ det gätler hela SverEe. Skolan behöver göra två saker
som vi inte kommer pruta på:

I. Ta ett re1ält grabbatag i ordning och disciplin. Studieron och lärarnas auktoritet SKA stärkas.

2. På bred front ta tag i problemen med läsa, skriva problematiken.

Dessa två menar vi är ödesfrågor för den Svenska skolan. Vi kan inte kosta på oss att vara

reaktlva i detta. W måste agera.

De ekonomiska medel vi yrkar ska tillföras KUN i detta budgetförslag skallanvändas för dessa

ändamål i första hand. Det skall tydligt redovisas hur man jobbar med detta och vilka resultat
man når.

Vi sagar precis som tidigare år på vår skola och dess grunduppdrag, underuisning. I liggande

budgetförslag sägs att KIJN behöver göra besparingar på a 800 11okronor. Detta vill
majoriteten motuerka genom att stuva undan 4 200 000 kronor hos KS. Vi menar att skolan

föftJänar mer, dels i form av pengar och även i förtroende. Därför yrkar vi här att KUN tillförs 5
200 000 kronor i budgetökning och att dessa pengar INTE läggs i KSF förfogandeanslag att
äskas på nåder, utan går direkt titl KUN. Har man inte föftroende för sin förualtningschef så får
man säga det, inte gå som katten runt het gröt.

Ett tryggare och attraktivare Mellerud.

Att knappt hälften av våra kommuninvånare upplever sig trygga duger inte. Vi menar att det
finns behov av att arbeta mer systematiskt, strategiskt och kcmrnunovergrrpande lnom

områdena säkerhet, trygghet och brottsfarebyggande" Goda exempel på detta finns ute i
landet. Salvesbargs kommun är eff av dessa.

Ett sådant koncept innefattar egen operativ personal som jobbar på fältet. Istället för att hyra

in eX distanserat väktarbotag till höga kostnader ska vi ha vår egen personal som känner till
oss, våra verksamheter och våra behov, Dessa ska vara trygghetsskapande bl a genom

synlighet i egna tydlEt märkta fordon.

Exempel på uppdrag kan vara att sköta fastighetstillsyn på kommunala obiekt, besök och dialog
med näringsti4 respondera pä diverse larm, rondering i samhället utefter behov och lägesbild
mm.

Genom att inrätta en sådan enhet ska Mellerud ta täten i trygghetsfrågan i Dalsland. Vi vill
knyta ihop säcken om trygghetsfrågan och involvera våra invånare, vår egen personal och inte
minst näringstuet. Att vi får egen personal som bara jobbar med dessa frågor på alla plan
kommer att medföra:

Tryggare invånare,

Tryggare näringsliv.

tu
Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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sida
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Tryggare verksamheter och därmed tryggare personal.

ökad attraktivitet för kommunen.

Detta är ett prestigeprojekt och ett absolut vallöfte från oss. Ett första led i att bygga det
sammahållna och trygga Mellerud vi Sverigedemokrater står för.

Finansiering för implementering av detta under 2023 sker ur KSF förfogandeanslag med 1000
000 kr. Samt uppsägning av existerande väktaravtal.

Personalvård

Redan förra mandatperioden lade Sverigedemokraterna en motion för att bättre tillgodose
behoven av arbetskläder för de av våra anställda på t<UU och SN som vistas utomhus mycket I
årets budget satsar vi 300 000 kr på detta, vilket det är hög tid för. Finansbring sker ur KSF
föffogandeanslag.

In vesteri n g s b udgete n.

Att vi ska investera tio miljoner kronor i Hunnebyns återuinningscentral bara ftir att den ska
döpas om till "Kretsloppspark" är inte vettigt. Vi vill minska denna post till 5 000 000 kronor.
Det behövs investeringar, men fem miljoner räcker för att Hunnebyn ska leva vidarq resterande
summa disponerar vi, dels ftir att öka investeringstakten i infrastrukturen men även för att
minska lånebehovet.

En av de saker som syns och signalerar uälstånd och framtidstro allra mest är ny, svart asfalt.
Det är långt vettigare att satsa på vår infrastruktur än en snygg soptipp ute i skogen. Således
minskar vi investeringsbudget 2023 med 2 200 000 kronor samt ökar investeringarna i
asfaltering med 2 800 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2023 har kommunens nämnders presidier samt paftigrupper tillsammans
med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens
styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2022-03-08 $ 74, om budgetdirektiv till kommunchefens
ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaforslag till budget för 2023 plan 2024-2025
utifrån ett resultatmål på 3 o/o.

I början av april överlämnade kommunchefens ledningsgrupp muntligt ett tjänstepersonförslag
till budget inom ramen för KSAU:s direktiv samtidigt redovisades åtgärder/omdisponeringar
utifrån ett resultatmål på 3 o/o,2,5 o/o respektive 2 o/o. KSAU beslutade på mötetom ett
resultatmål pä2,5 o/o och det var första hand inriktat på året 2023. Ett budgetförslag
sammanställdes utifrån detta benämnt: Majoritetens förslag. Samtliga nämnder skulle ta upp
detta budgetförslag med eventuella ändringsförslag på ett protokollfört möte samt besluta om
åtgärder enligt KSAU:s beslut och redovisa dem senast 2515.

Därefter har majoriteten tagit fram ett nytt budgetförslag där resultatet uppgår till 2 o/o av
skatteintäkter och utjämningsbidrag. I detta förslag reserveras medel på förfogandeanslaget
som i första hand är avsett för kultur- och utbildningsnämnden.

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

skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 50 personer per år,
Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräkning för övriga kostnader med 0,5
o/o. Externa intäkter har räknats upp med 1 o/o. Extra kompensation har riktats till nämnder med
kostnader för el, livsmedel och drivmedel, Köp av huvudverksamhet (gymnasieverksamhet,
räddningstjänst mm) har räknats upp med 2 ,5 o/o. Kostnader för lönerevision har budgeterats
centralt.
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Resultatet minskar kraftig från 2022 till 2023. Det beror framförallt på okade pensions-

kostnader, ökad inflation, högre räntor, högre löneökningar och minskat bidrag i LSS-

utjämningen. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningar och nytt
pensionsavtal. Däftill kommer, enligt SCB-prognos, en fortsatt minskning av antalet invånare
vilket medför att skatteintäkterna minskar.

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 14 mnkr, vilket motsvarar 2,0 o/o av skatteintäkter och

utjämningsbidrag. Resultatet minskar till 7 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade
resultatet 0 mnkr. En av orsakerna till detta är att två generella statsbidrag på ca 7 mkr upphör
till 2025. ("Bidrag för kommuner med högt flyktingmottagande" och "Bidrag för kommuner med

utmaningar") . För 2025 ingår en generell neddragning på 4 mnkr, som inte är fördelad till
nämnderna, för att uppnå balanskravet, De ökade pensionskostnaderna, till följd av nytt
pensionsavtal och hög inflation, är en starkt bidragande orsak till att resultatnivån minskar.
Pensionskostnaderna inför 2023 är osäkra och kan bli högre än beräknat, vilket innebär lägre
resultat. Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller kommunen inte erhåller ökade
bidrag måste effektiviseringar och anpassningar ske i verksamheten till 2025,

Alla tre finansiella mål uppfylls är 2023 men för 2024 och 2025 uppnås inte målet om att
resultatet ska minst uppgå trll2 o/o av intäkter från skatter och statsbidrag.

Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till
affärsverksamheten. Totalt under perioden2023-2027 budgeteras investeringarna till 361
mnkr, varav 186 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten.

Den höga investeringsnivån under perioden innebär att låneskulden ökar med 155 mnkr.

Beslutsunderlag

r Försla9 till budget för 2023 och plan 2024-2025
. Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-L8, g 116.
. Socialnämndens beslut 2022-05-23, E 80.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-25, S 50.
o Byggnadsnämnders beslut 2022-05-25,9 68.
o Budgetyrkande från (SD)
r Budgetyrkande från (S)
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, g L76.

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva Pärsson (M) och Peter Ljungdahl (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmä ktige beslutar att

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

2. fastställa oförändrad skattesats till22:60 kronor per skattekrona

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

4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter uppgå
till 446 mnkr

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

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

för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att

1. på sitt junimöte tar beslut om en preliminär budget för 2023, med sikte på att det definitiva

beslutet tas på kommunfullmäktiges decembermöte 2022.

2. Melleruds kommuns överskottsmål för 2023 sätts till max2o/o.

3. Melleruds kommun fastställer befolkningsprognosen för 2023 till plus/minus noll invånare.

4. avslå de besparingsförslag (som benämns åtgärder/omdisponeringar) som finns för KUN 1,3

mkr och SN 6,2 mkr, med hjälp av alternativ finansiering som framgår av övriga punkter.

5. definitivt beslut tas i kommunfullmäktige i december 2022, där ambitionen ska vara att KUN

och SN får samma nettokostnadsram som 2022, alternativt noga konsekvensbeskrivna

besparingar/verksamhetsanpassade behov presenteras innan slutligt godkännande.

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 63778 000 kronor.

2. Kultur och utbildningsnämndens budget sätts till 252 638 000 kronor.

3. 1 000 000 kronor ur Kommunstyrelseförvaltningens förfogandeanslag reserveras för

implementering av trygghetssatsning med egen operativ personal och uppsägning av

existera nde vä ktaravta L

4. 300 000 kronor ur KSF förfogandeanslag reserueras för arbetskläder/skor för de av våra

anställda inom KUN och SN som vistas utomhus mycket.

5. Investeringsbudget 2023 sätts till 93 870 000 kronor.

6. Till investeringsobjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" anslås 5 000 000 kronor.

7. Till investeringsobjekt "Reinvestering asfalt" samt "asfalt va-projekt, gatubelysning" anslås

totalt 6 000 000 kronor,

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskoftets

förslag.

Omröstning begärs

Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag.

Kom m u nstyrelsen god kä n ner följa nde besl utsgå ng :

1, Michael Melbys och Ulf Rexefiords förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till

huvudförslaget.

2. Arbetsutskottets förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag

Ja-röst till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst till det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag'
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Beslutsgång i omröstning om motförslag

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

Omröstning begärs

Kom m u nstyrelsen god kän ner följa nde beslutsgå n g :

Ja-röst till att Michael Melbys förslag utses till motförslag,
Nej-röst till att Ulf Rexefjords förslag utses till motförslag.

Om röstn i ngsresultat i omröstni n g om motförsla g

Med tre ja-röster för Michael Melbys förslag och Wå nej-röster för Ulf Rexefjords förslag och
sex som avstår beslutar kommunstyrelsen att utse Melbys förslag till motförslag.

Omröstningsresultat i huvuomröstningen

Med sex ja-röster för arbetsutskottets förslag och tre nej-röster för Michael Melbys förslag och
två som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag,

Ordinarie ledamöter Pafti Ersättare Pafti Ja Nej Avstår
Peter Liunodahl (c) X
DanielJensen (KD X

Henrik Sandberq (MP) Ludwiq Mossberq (M) X

Eva Pärsson (M) X

Jörqen Eriksson (KIM) X

Michael Melby (s) X
Marianne Sand-Wallin (s) X
Thomas Haqman (s) Florence Jonasson (s) X

Ulf Rexefiord (SD) X

Liselott Hassel (SD) X
Morqan E Andersson (c) X

Summa 6 3 2

Ordinarie ledamöter Pafti Ersättare Pafti Ja Nej Avstår
Peter Liunqdahl (c) X
DanielJensen (KD X
Henrik Sandberq (MP) Ludwiq Mossberq (M) X
Eva Pärsson (M) X
Jörqen Eriksson (KIM) X
Michael Melby (s) X

Marianne Sand-Wallin (s) X
Thomas Haqman (s) Florence Jonasson (s) X
Ulf Rexefiord (SD) X
Liselott Hassel (sD) X
Morqan E Andersson (c) X
Summa 3 2 6

I -,< t/"*(g J{
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KSAU

Ärende 5

Budget 2023

Förändring på riktigt, som vi Sverigedemokrater står för är ingen tom
floskel. Därför är vår politik långsiktig och framåtsyftande. På riktigt.
Politik som stärker vårt samhälle ekonomiskt, socialt och kulturellt,
både direkt och indirekt. I budgetsammanhang och i det
allmänpolitiska arbetet. Vi bygger för framtiden.

Vi vet alla vilka utmaningar kommunsektorn står inför för att klara
välfärdsuppdraget i framtiden. Ska våra äldre få en fortsatt fin
omsorg, ska vi kunna bygga en bättre skola åt barnen, klara de
investeringar vi behöver göra i vår infrastruktur och inte minst att
våra invånare har en trygg kommun att leva i måste rätt prioriteringar
göras.

Att lova runt och hålla tunt blir aldrig någonsin
Sverigedemokraternas motto.

Generellt menar vi att när prioriteringar måste göras, och det är som
bekant politikens uppgift, att just prioritera, skall det som kan anses
vara kärnverksamheterna vara prio ett.
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Att administrativa kostnader är en tung bit för våra skattebetalare att
bära är allmänt bekant, vi menar att vi bör lägga fokus på detta i alla
våra verksamheter. Så många skattekronor som möiligt ska arbeta i
"verkstaden", inte på "kontoret". Det är en generell princip.

Vi alla hade nog tidigare en bild av att de ekonomiska
förutsättningarna såg bättre ut, men dels händer det saker i vår
omvärld, dels lever vi med sviterna av dålig politik. Det budgetförslag
vi har på bordet möter inte dessa faktorer i tillräckligt stor
utsträckning. Vi har förslag för att dels rätta till skevheter, dels
tillgodose satsningar vi vill göra, Det är förändringar vi vill
åstadkomma som vi tror kommer tjäna Mellerudsborna väI.

Vi har under en rad år år pekat ut skolan som prioriterad. En

kunskapsfokuserad, trygg och normskapande skola är ledord för oss,

inte en arena för integration, pedagogiska experiment och
normupplösning. Svenska normer och värderingar ska alltid prägla
verksamheten. Skolan är central, både när det gäller att bygga våra
unga starka och för att attrahera nya samhällsbyggare till Mellerud, En

skola som är riktigt bra skapar attraktivitet för kommunen.

Alla barn är i kommunens försorg i minst tio år, i många fall långt fler
om vi lägger på förskola och gymnasium. Tio, tolv år när en människa
formas som allra mest. Skolan ska därför, inte bara hållas skadeslös
utan även uWecklas, också i tuffa tider.

Barnen är vår framtid, då är frågan: vad för slags framtid får vi om
barnen varken kan läsa eller skriva? Läs och skrivkunnigheten är på
fallrepet reiält, brett i hela samhället, detta är inget vi bara behöver

iobba med bara i Mellerud, det gäller hela Sverige. Skolan behöver
göra två saker som vi inte kommer pruta på:

1. Ta ett reiält grabbatag i ordning och disciplin. Studieron och
lärarnas auktoritet SKA stärkas.

2.Pä bred front ta tag i problemen med läsa, skriva problematiken.

Dessa två menar vi är ödesfrågor för den Svenska skolan. Vi kan inte
kosta på oss att vara reaktiva i detta. Vi måste agera.
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De ekonomiska medel vi yrkar ska tillföras KUN i detta budgetförslag
skall användas ftir dessa ändamål i första hand. Det skall tydligt
redovisas hur man iobbar med detta och vilka resultat man når.

Vi satsar precis som tidigare år på vår skola och dess grunduppdrag,
undervisning. I liggande budgetförslag sägs att KUN behöver göra
besparingar på 4 800 000kronor. Detta vill maioriteten motverka
genom att stuva undan 4 2OO 000 kronor hos KS. Vi menar att skolan
förtjänar mer, dels i form av pengar och även i förtroende. Därför
yrkar vi här att KUN tillförs 5 200 000 kronor i budgetökning och att
dessa pengar INTE läggs i KSF förfogandeanslag att äskas på nåder,
utan går direkt till KUN. Har man inte förtroende för sin
förvaltningschef så får man säga det, inte gå som katten runt het gröt,

Ett tryggare och attraktivare Mellerud.

Att knappt hälften av våra kommuninvånare upplever sig trygga duger
inte, Vi menar att det finns behov av att arbeta mer systematiskt,
strategiskt och kommunövergripande inom områdena säkerhet,
trygghet och brottsförebyggande, Goda exempel på detta finns ute i
landet. Sölvesborgs kommun är ett av dessa.

Ett sådant koncept innefattar egen operativ personal som jobbar på
fältet. Istället för att hyra in ett distanserat väktarbolag till höga
kostnader ska vi ha vår egen personal som känner till oss, våra
verksamheter och våra behov. Dessa ska vara trygghetsskapande bl a
genom synlighet i egna tydligt märkta fordon.

Exempel på uppdrag kan vara att sköta fastighetstillsyn på
kommunala obiekt besök och dialog med näringsliv, respondera på
diverse larm, rondering i samhället utefter behov och lägesbild mm.

Genom att inrätta en sådan enhet ska Mellerud ta täten i
trygghetsfrågan i Dalsland. Vi vill knyta ihop säcken om
trygghetsfrågan och involvera våra invånare, vår egen personal och
inte minst näringslivet. Att vi får egen personal som bara iobbar med
dessa frågor på alla plan kommer att medföra:

Tryggare invånare.

Tryggare näringsliv.

Tryggare verksamheter och därmed tryggare personal.
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ömA attraktivitet för kommunen.

Detta är ett prestigeproiekt och ett absolut vallöfte från oss. Ett första
led i att bygga det sammahållna och trygga Mellerud vi
Sverigedemokrater står för.

Finansiering för implementering av detta under 2023 sker ur KSF

förfogandeanslag med 1000 000 kr. Samt uppsägning av existerande
väktaravtal.

Personalvård

Redan förra mandatperioden lade Sverigedemokraterna en motion
för att bättre tillgodose behoven av arbetskläder för de av våra
anställda på KUN och SN som vistas utomhus mycket. I årets budget
satsar vi 300 000 kr på detta, vilket det är hög tid för. Finansiering
sker ur KSF förfogandeanslag.

Investeringsbudgeten.

Att vi ska investera tio miljoner kronor i Hunnebyns
återvinningscentral bara för att den ska döpas om till
"Kretsloppspark" är inte vettigt. Vi vill minska denna post till 5 000
000 kronor. Det behövs investeringar, men fem miljoner räcker för att
Hunnebyn ska leva vidare, resterande summa disponerar vi, dels för
att öka investeringstakten i infrastrukturen men även för att minska
lånebehovet.

En av de saker som syns och signalerar välstånd och framtidstro allra
mest är ny, svart asfalt. Det är långt vettigare att satsa på vår
infrastruktur än en snygg soptipp ute i skogen. Således minskar vi
investeringsbudgetz0zS med 2 2OO 000 kronor samt ökar
investeringarna i asfaltering med 2 800 000 kronor.

För att tillgodose ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att:

1. Kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 63 778 000 kr.
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2. Kultur och utbildningsnämndens budget sätts till252 638 000 kr.

3. 1 000 000 kronor ur KSF förfogandeanslag reserveras för ovan
nämnda trygghetssatsning.

4. 300 000 kronor ur KSF förfogande anslag reserveras för ovan
nämnda satsning på arbetskläder.

5. Investeringsbudget 2023 sätts till 93 870 000 kr.

6. TiIl investeringsobiekt "Kretsloppspark Hunnebyn" anslås 5 000
000 kr.

7. Till investeringsobjekt "Reinvestering asfalt" samt "asfalt va-
proiekt, gatubelysning" anslås totalt 6 000 000 kr.

KF- grupp€tr, SD-Mellerud
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Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter uppgå

till 446 mnkr

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

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

7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation
för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr.

Reservationer

Michael Melby (S) och Ulf Rexerjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna

förslag.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2023 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans
med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens

styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2022-03-08 $ 74, om budgetdirektiv till kommunchefens
ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2023 plan 2024-2025
utifrån ett resultatmål på 3 oZo.

I början av april överlämnade kommunchefens ledningsgrupp muntligt ett tjänstepersonförslag
till budget inom ramen för KSAU:s direktiv samtidigt redovisades åtgärder/omdisponeringar
utifrån ett resultatmål på 3 o/o,2,5 o/o respektive2o/o. KSAU beslutade på mötetom ett
resultatmål pä 2,5 o/o och det var första hand inriktat på året 2023. Ett budgetförslag
sammanställdes utifrån detta benämnt: Majoritetens förslag. Samtliga nämnder skulle ta upp

detta budgetförslag med eventuella ändringsförslag på ett protokollfört möte samt besluta om

åtgärder enligt KSAU:s beslut och redovisa dem senast 2515.

Därefter har majoriteten tagit fram ett nytt budgetförslag där resultatet uppgår till2 o/o av

skatteintäkter och utjämningsbidrag. I detta förslag reserveras medel på förfogandeanslaget

som i första hand är avsett för kultur- och utbildningsnämnden.

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

skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 50 personer per år.

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

kostnader för el, livsmedel och drivmedel. Köp av huvudverksamhet (gymnasieverksamhet,

räddningstjänst mm) har räknats upp med 2 ,5 o/o. Kostnader för lönerevision har budgeterats

centralt.
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Resultatet minskar kraftig frhn 2022 till 2023. Det beror framförallt på okade
pensionskostnader, ökad inflation, högre räntor, högre löneökningar och minskat bidrag i LSS-

utjämningen, En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningar och nytt
pensionsavtal. Därtill kommer, enligt SCB-prognos, en fortsatt minskning av antalet invånare

vilket medför att skatteintäkterna minskar.

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 14 mnkr, vilket motsvarar 2,0 o/o av skatteintäkter och

utjämningsbidrag, Resultatet minskar till 7 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade

resultatet 0 mnkr, En av orsakerna till detta är att två generella statsbidrag på ca 7 mkr upphör

till 2025. ("Bidrag för kommuner med högt flyktingmottagande" och "Bidrag för kommuner med

utmaningar"). För 2025ingär en generell neddragning på 4 mnkr, som inte ärfördelad till
nämnderna, för att uppnå balanskravet. De ökade pensionskostnaderna, till följd av nytt
pensionsavtal och hög inflation, är en starkt bidragande orsak till att resultatnivån minskar.

Pensionskostnaderna inför 2023 är osäkra och kan bli högre än beräknat, vilket innebär lägre

resultat. Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller kommunen inte erhåller ökade

bidrag måste effektiviseringar och anpassningar ske i verksamheten till 2025.

Alla tre finansiella mål uppfylls är 2023 men för 2024 och 2025 uppnås inte målet om att
resultatet ska minst uppgå till2o/o av intäkter från skatter och statsbidrag.

Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2073, varav 31 mnkr är hänförligt till
affärsverksamheten. Totalt under perioden 2023-2027 budgeteras investeringarna till 361

mnkr, varav 186 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten'

Den höga investeringsnivån under perioden innebär att låneskulden ökar med 155 mnkr.

Beslutsunderlag
o Förslag till budget för 2023 och plan 2024-2025
. Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-18, S 116.
. Socialnämndens beslut 2022-05-23, 5 80.
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-25, g 50.
r Byggnadsnämnders beslut 2022-05-25, 9 68.
. Budgetyrkande från (SD)
. Budgetyrkande från (S)
. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024-2025 enligt föreliggande

förslag samt investeringsplan for åren 2023-2027

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

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

4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter uppgå

till446 mnkr

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision.

Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.

7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation

för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr

Ju sr9n Utd ragsbestyrka nde
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MELTERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOCSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-07

sida
14

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att

1. på sitt junimöte tar beslut om en preliminär budget för 2023, med sikte på att det definitiva
beslutet tas på kommunfullmäktiges decembermöte 2022.

2. Melleruds kommuns överskottsmål för 2023 sätts till max2o/o.

3. Melleruds kommun fastställer befolkningsprognosen för 2023 till plus/minus noll invånare.

4. avslå de besparingsförslag (som benämns åtgärder/omdisponeringar) som finns för KUN 1,3
mkr och SN 6,2 mkr, med hjälp av alternativ finansiering som framgår av övriga punkter.

5. definitivt beslut tas i kommunfullmäktige i december 2022, där ambitionen ska vara att KUN

och SN får samma nettokostnadsram som 2022, alternativt noga konsekvensbeskrivna
besparingar/verksamhetsanpassade behov presenteras innan slutligt godkännande.

Ulf Rexetjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar atL

1. Kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 63778 000 kr.

2. Kultur och utbildningsnämndens budget sätts till 252 638 000 kr.

3. 1 000 000 kronor ur Kommunstyrelseförvaltningens förfogandeanslag reserveras för
implementering av trygghetssatsning med egen operativ personal och uppsägning av
existera nde väkta ravta l.

4. 300 000 kronor ur KSF förfogandeanslag reserveras för arbetskläder/skor för de av våra
anställda inom KUN och SN som vistas utomhus mycket.

5. Investeringsbudget 2023 sätts till 93 870 000 kr.

6. Till investeringsobjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" anslås 5 000 000 kr.

7. Till investeringsobjekt "Reinvestering asfalt" samt "asfalt va-projekt, gatubelysning" anslås
totalt 6 000 000 kr.

Beslutsgång

1: e vice ordföranden frågar först på majoritetens förslaget och därefter på Vlichael Melbys och
Ulf Rexefjords förslag finner att arbetsutskottet bifaller majoritetens förslag.

Ju stgn /
,/./ t ./.2

nfu(
Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-25 KS 20221106

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunfullmäktige

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024'2025

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024-2025 enligt föreliggande

forslag samt investeringsplan för åren 2023-2027

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

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

mnkr

4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 70 mnkr och beräknas därefter
uppgå till 446 mnkr

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision

Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.

7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om

kompensation för årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,5 mnkr

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2023 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper
tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med

kommunens styrprinciper. KSAU beslutade därefter, 2022-03-08 $ 74, om budgetdirektiv till
kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag till budget för 2023
plan2024-2025 utifrån ett resultatmål på 3 o/o.

I början av april överlämnade kommunchefens ledningsgrupp muntligt ett
tjänstepersonförslag till budget inom ramen för KSAU:s direktiv samtidigt redovisades
åtgärder/omdisponeringar utifrån ett resultatmål på 3 o/o, 2,5 0/o respektive 2 o/o. KSAU

beslutade på mötetom ett resultatmål på2,5 o/o och detvarförsta hand inriktat på året
2023. Ett budgetförslag sammanställdes utifrån detta benämnt: Majoritetens förslag.
Samtliga nämnder skulle ta upp detta budgetförslag med eventuella ändringsförslag på ett
protokollfort möte samt besluta om åtgärder enligt KSAU:s beslut och redovisa dem senast
2sls.
Därefter har majoriteten tagit fram ett nytt budgetförslag där resultatet uppgår till2o/o av

skatteintäkter och utjämningsbidrag, i detta förslag reserveras medel på förfogandeanslaget

som i första hand är avsett för kultur- och utbildningsnämnden.

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

skattekrona. Budgeten bygger på en befolkningsminskning med 50 personer per år.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se179
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunchefen
Samhä llsbygg nadschefen
Ekonomichefen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0s-2s KS 20221106

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@ mellerud.se

Sida
2 (2)

Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräkning för övriga kostnader med

0,5 o/o. Externa intäkter har räknats upp med 1 0/0. Extra kompensation har riktats till
nämnder med kostnader för el, livsmedel och drivmedel. Köp av huvudverksamhet
(gymnasieverksamhet, räddningstjänst mm) har räknats upp med 2 ,5 o/o. Kostnader för
lönerevision har budgeterats centralt.

Resultatet minskar kraftig frän2022 till 2023. Det beror framforallt på ökade
pensionskostnader, ökad inflation, högre räntor, högre löneökningar och minskat bidrag i

LSS-utjämningen. En bra nominell skatteunderlagsutveckling äts upp av prisökningar och

nytt pensionsavtal. Därtill kommer, enligt SCB-prognos, en fodsatt minskning av antalet
invånare vilket medför att skatLeintäkterna minskar.

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 14 mnkr, vilket motsvarar 2,0 o/o av skatteintäkter
och utjämningsbidrag. Resultatet minskar till 7 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade
resultatet 0 mnkr. En av orsakerna till detta är att två generella statsbidrag på ca 7 mkr

upphör till 2025. ("Bidrag för kommuner med högt flyktingmottagande" och "Bidrag för
kommuner med utmaningar"). För 2025 ingår en generell neddragning på 4 mnkr, som inte

är fördelad till nämnderna, för att uppnå balanskravet, De ökade pensionskostnaderna, till
följd av nytt pensionsavtal och hög inflation, är en starkt bidragande orsak till att
resultatnivån minskar. Pensionskostnaderna inför 2023 är osäkra och kan bli högre än

beräknat, vilket innebär lägre resultat. Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller
kommunen inte erhåller ökade bidrag måste effektiviseringar och anpassningar ske i

verksamheten till 2025.

Alla tre finansiella mål uppfylls år 2023 men för 2024 och 2025 uppnås inte målet om att
resultatet ska minst uppgå till 2 o/o av intäkter från skatter och statsbidrag.

Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till
affärsverksamheten. Totalt under perioden2023-2027 budgeteras investeringarna till 361

mnkr, varav 186 mnkr är hänforligt till affärsverksamheten.

Den höga investeringsnivån under perioden innebär att låneskulden ökar med 155 mnkr.

Beslutsunderlag
Förslag till budget för 2023 och plan 2024-2025
Kommunstyrelsen beslut, 2022-05-18, 5 116

Socialnämndens beslut 2022-05-23, S B0

Byggnadsnämnders beslut 2022-05-25, g 68.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-22, 5 50
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Socialdemokraterna i Mellerud Till KS och KF i Melleruds kommun

Socia ldemokraterna i M el lerud, reservation bu dget 2023, besl ut

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i juni 2O22

Bakgrund och reflektioner

I samband med årsbokslut 201-9,2020 och framför alll2027 har vi Socialdemokrater reflekterat över

att träffsäkerheten i budgetprognoser och antaganden måste bli bättre. Bakom de överskott som har

kunnat användas till amortering på lån, ökade ambitioner kring investeringar och en ännu högre

soliditet för Melleruds kommun ligger ett antal besparingar på verksamheterna, som vi

Socialdemokrater anser inte är bra för Melleruds utveckling, varken här och nu eller för framtiden.

Vi Socialdemokrater menar att det finns två stora orsaker till att förutsättningarna inte blir korrekta.

Kom m u nf u I I m ii kti ge s besl ut
Det första handlar om NÄR besluten tas i Kommunfullmäktige och hur själva budgetprocessen läggs i

tiden. Vi Socialdemokrater menar att den nuvarande budgetprocessen fram till färdigt beslut har

tjänat oss väl under perioden när Melleruds kommun led av dåliga ekonomiska förutsättningar. Med

dagens redovisning kan vi konstatera att vår kommun glädjande har nått ett allmänt gott ekonomiskt

läge. Vi hade därför lugnt kunnat vänta med Kommunfullmäktiges beslut till november/december

månad varje år som Kommunallagen medger.

Statsbidragen
Den andra stora felkällan i den nuvarande mandatperiodens prognoser är statsbidragen. Melleruds

kommun tillhör de kommuner i landet som finansierar en hög andel av våra utgifter via olika former

av statsbidrag. Både de som är generella och riktade för särskilda insatser. Den nuvarande principen

som borgerliga styren hävdat under många är "att vi inte räknar in några statsbidrag i våra prognoser

förrän pengarna finns på kommunens konto", har också tjänat ut. Den gamla försiktighetsprincipen

som tidigare var bra för kommunens bästa, har i en förändrad värld blivit till ett stort bekymmer när

uppdraget att få fram realistiska prognoser ska genomföras. Det är viktigt att framtida statsbidrag

också prognostiseras på samma sätt som andra budgetposter.

Sökra driften
Melleruds årliga statsbidrag har under mandatperioden ökat ifrån 200 miljoner till275 miljoner

kronor per år. På grund av försiktighetsprincipen har dessa 75 miljoner kronor som den

Socialdemokratiskt ledda regeringen tillfört Melleruds kommun aldrig ingått fullt ut i de budgetbeslut

som har tagits ijuni varje år.

Vi Socialdemokrater anser att delar av dessa årliga anslag hade behövts i driftsbudgeten, för att satsa

på skolan, kulturen, den sociala omsorgen som ett bättre alternativ till att genomföra årliga

sparprogram och därefter redovisa överskott i efterhand.

Valåret 2022

lnför budget2023 och beslut ijuni tillkommer dessutom en politisk osäkerhet eftersom valet den 11

september 2022, kan skapa nya förutsättningar både för statsbidragen och vår egen kommuns

beslut.
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Vi Socialdemokrater anser att årets budgetbeslut i juni 2022, som avser Melleruds kommuns budget
2023 ska beslutas som preliminär och att ett särskilt beslut om budget 2023 fattas av

Kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i december 2022.

Socialdemokratisk inri ktning budgetförutsättningar 2023

Utifrån majoritetens förslag är den Socialdemokratiska inriktningen att säga NEJ till de besparingar

som föreslås för Kultur- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Vi anser att dessa båda

nämnder som står för kommunens kärnverksamhet i svensk välfärd inte tål ytterligare besparingar.

Redan genomförda besparingar är i vissa delar för långtgående och skadar på sikt Melleruds
kommuns goda rykte. Det är barn, äldre och främst kvinnor i arbete som har fått betala notan för den

nuvarande besparingspolitiken inom välfärden och denna måste brytas för en ny politisk riktning så

snart som det är möjligt.

Överskottsmålet
Vi Socialdemokrater anser att 2% i överskottsmål för 2023 är ansvarfullt och väl balanserat i

förhållande till vårt ekonomiska läge och uppdrag för invånarnas räkning. Det innebär enligt
tjänstepersonernas prognos att det räcker med att spara 3,8 miljoner, som ett Socialdemokratiskt

alternativ till de 9,3 miljoner som anges i förslaget.

Befolkningstolen
Vi Socialdemokrater vill föra en politik som tar Mellerud ifrån bilden att vi är en avfolkningsbygd, till
en kommun som lockar fler invånare och på sikt ökar vår befolkning, i långsam men hållbar takt varje
år. lnför 2023 föreslår vi att prognosen för befolkningsförändring sätts till plus/minus noll. Syftet är

att visa en politisk viljeinriktning och att beslut inom kommunen som påverkar befolkningstalen alltid
ska finnas med i alla underlag. Ekonomiskt anges i majoritetens förslag att Melleruds kommuns

befolkning kommer att minska med 50 personer och 3 miljoner i intäkter som en följd. Genom att
ange plus/minus noll i befolkningsprognos ökar kommunens intäkter med 3 miljoner kronor 2023 i

det Socialdemokratiska budgetalternativet.

Nettokostnadsromar
Även med det Socialdemokratiska förslaget, där föreslagna besparingar stoppas i KUN och SN

föreligger i praktiken ett förslag om lägre nettokostnadsramar för KUN och SN om vijämför 2O22 och
2023.

För KUN anges244,3 miljoner 2023 jämfört med 245,7 miljoner2022, en minskning med ytterligare

L,4 miljoner utöver förslagna besparingar. För SN är nettokostnadsramen för 2O23 304,8 miljoner
jämfört med 306,8 miljoner 2022, en minskning med ytterligare 2 miljoner utöver föreslagna

besparingar.

Vi Socialdemokrater kan tänka oss att ställa upp på förslaget, i ett preliminärt beslut ijuni 2022. lnför
ett slutligt beslut om budget 2023 vill vi se över konsekvenserna för de båda nämnderna innan vi tar
slutligt ställning.

Vi Socialdemokrater är för ekonomisk hushållning och regelbunden översyn av verksamhetens behov

utifrån tex. elevers, och vårdtagares förväntningar. Dessutom är det viktigt att vi regelbundet ser

över de förutsättningar som alla kommunens medarbetare och chefer ska få för att utföra ett bra
jobb. lnnan vi fastställer nettokostnadsramar för 2023 som ligger lägre än de som gäller för 2022,

anser vi Socialdemokrater att det ska finnas ordentliga underlag med konsekvensbeskrivningar som
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visar att de förslag som läggs verkligen är förenligt med fastställda mål och förenligt med Melleruds

kommuns bästa.

Möloch budget
Såvitt vi kan bedöma beskrivs nuvarande mål och budget för själva verksamheten på ett sådant sätt

att det är svårt att se tydliga samband. Att ständigt spara samtidigt som man säger att vi ska ligga i

framkant och ständigt förbättra kvalit6n i välfärdens alla verksamheter är en omöjlig paradox att leva

upp till inom offentlig skattefinansierad verksamhet för en kommun.

Vi Socialdemokrater anser att Mellerud kan bättre!

Socialdemokraternas reservation och budgetyrkanden 2023, beslut Kommunstyrelsen och

Kom mu nfu I I mä ktige i iuni 2O22

L. Vi yrkar att kommunfullmäktige på sitt junimöte tar beslut om en preliminär budget för 2023,

med sikte på att det definitiva beslutet tas på kommunfullmäktiges decembermöte 2022.

2. Vi yrkar att Melleruds kommuns överskottsm äl för 2023 sätts till max 2Yo.

3. Vi yrkar att Melleruds kommun fastställer befolkningsprognosen för 2023 till plus/minus noll

invånare.

4. Vi yrkar avslag på de besparingsförslag (som benämns åtgärder/omdisponeringar) som finns

för KUN 1,3 mkr och SN 6,2 mkr, med hjälp av alternativ finansiering som framgår av övriga

punkter.

5. Vi yrkar att inför definitivt beslut i kommunfullmäktige december 2022, sä ska ambitionen

vara att KUN och SN får samma nettokostnadsram som2022, alternativt noga

konsekvensbeskrivna besparingar/verksamhetsanpassade behov presenteras innan slutligt
godkännande.

För Socialdemokraterna i Mellerud

Michael Melby, gruppledare
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sam ma nträdesdatu m

2022-O5-25
sida

25

s68
Dnr 2022.135.041

Budget 2023 för byggnadsnämndens verksamhet

Byggnadsnäm ndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att fastställa budget för 2023 för byggnadsnämndens verksamhet
enligt föreliggande förslag. Vidare äskar byggnadsnämnden ytterligare 100 000 kr extra för
utbildning av nya ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden samt för informationsåtgärder.

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet gav den B februari, $ 47, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för
framtagande av budgetförslag för budget 2023. Direktiven baseras på kommunfullmäktiges
definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella
finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats och
befolkningsutveckling. Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till
budget 2023 gällande byggnadsnämnden. Underlaget till budgetförslag för byggnadsnämndens
del redovisas, se bilaga.

Beslutsunderlag
. Budget 2023 - tjänstemannaförslag

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelning
Enhetschef Plan- och byggenheten

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-45-25

sida
6

S 50 Dnr KUN 2A22160

Budget 2023 - tjänstemannaförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Att sänka resultatmålen för 2023 till 2,0 o/o. Detta som en åtgard baserad på vårldslåget
som just nu är mycket instabilt.

2, Att med sänK resultatmål, att skolan i allt väsentligt undantas från besparingar och tillförs
4 200 tkr ytterligare för år 2023 utöver tjänstemannaförslaget.

Reseruationer

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul reseryerar sig till förmån för eget förslag.

Ulf Rexefjord reserverar sig till förmån för eget tilläggsförslag.

Protokol lsa nteckninga r

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

"Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna ftirualtningens information inför
budget 2023 vrd en ramtilldelning på 2++,2 mn.
Det skulle innebära att vi som oppositionsprti ställs utan möjlighet att reseruera oss mot
majoritetens budgetförslag inom den beslutade tidsrymd (23 maj) som vi har att lämna in ett
eget budgetförclag.
tJtifrån majoritetens förclag är den Socialdemokratiska inrikningen att säga NEI till de
besparngar som föreslås i majoritetetens budget för Kultur- och Utbildningsnämnden.
Vi Socialdemokrater anser att Kultur & Utbildningsförualtningen sdan många är är
underfinansierad.
Majoiteten har varje år under hela mandatperioden genomfört stora besparingar som haft
mycket negativ påverkan för barn med särckilda behov från förckola och genom hela
grundskolan.
Dessutom går utvecklingen för gymnasbskolan och vuxenutbildningen åt fel håll samttdigt som
elevhälsan, viktiga förebygEande inmtser för barn och ungas psykiska hälsa och arbetet mot
mobbning och kränkande särbehandling inte fär tilhäckliga resurcer denna måste brytas för en
ny politisk rikning så snart som det är möjligt."

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

"sverigdemokraterna har under en följd av år pekat ut skolan som prioriterad md hänsyn till
den kostnadsmässigt relatM slimmade organimtion vi har. Vi tror skolan är central, både när
det gäller att bygga uåra unga starka och för att attrahera nya amhällsbyggare till Mellerud.

Den uision för Mellerud som hela kommunfullmäktige ställt sig bkom fastslår ju faktiskt att
Mellerud ska ha " särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
ungdomar och barnfamifiier". Dags att visa det nu. Barnen är vår fnmtid, då är frågan: uad för
slags framtid får vi om barnen varken kan läsa eller skriva? Läs och skrivkunnigheten är på

tr{,, t,(
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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fallrepet rejält, brett i hela samhällel detta är inget vi ban behriver jobba med bara i Mellerud
det gäller hela Sven:ge. Skolan behöver göra tuå saker som vi inte kommer pruta på:

1. Ta ett rejält grabbatag i ordning och disciplin. Studbron och lärarnas auktoritet Sl(A stä*as.

2. På brcd front ta tag i problemen med läsa, skriva probtematiken.

Dessa två menar vi är cidesfrågor för den Svenska skolan. Vi kan inte kosta på oss att uara
reaktiva i detta. Här måste vi agem. W måste saba på skolan även när tiderna är tuffa. Kanske
i synnerhet då.

Vi vill dels tillftira medel från KSF ftirfqandeanslag md
1 000 000 kronor, dels omfördela 1 000 000 konor på nämndens eget område från den
frivilliga verksamheten till ftirmån för skolan rch dess grunduppdrag, underuisning. Detta
neutraliserar de nqativa ekonomiska konsekvenser majoritetens budget har på skolan i budget
2023 för KUN samt utgör en mindre ftistiirkning riktat till grunduppdraget."

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefens ledningsgrupp har lagit fram eft tjänstemannaförslag till budget 2023.

ftirvaltningschefen redovisar underlaget till budgetförslag för 2023.

Beslutsunderlag

Budget 2A23 - $änsteskrivelse

Budget 2023

Budget 2423 - powerpoint

Lärarlönelyftets anslag minskar

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C), Paula Törnqvist (KD), Ludwig Mossberg (M), Ann-Christin
Larsson (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Att sänka resultatmålenför 2A23 till 2,0 o/o. Detta som en åtgara baserad på världsläget
som just nu år mycket instabilt.

2. Att med sänkt resultatmå|, att skolan i allt väsentligt undantas från besparingar och tillförs
4 200 tkr ytterligare för är 2023 utöver $änstemannaförslaget.

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul(S): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Att KUN vid dagens nämndsmöte fattar beslut om budget 2023 enligt gällande
budgetprocess.

2. Att KUN fattar beslut om avslag på de besparingsförslag (som benämns
åtgärder/omdisponeringar) som finns för KUN 1,3 mkr. Finansiering sker genom
Kommunstyrelsens medel.

T,S

UtdragsbestyrkandeJusterandes si

186



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2022-0s-25

sida
8

3. KUN får samma nettokostnadsram som 2022,245,7 mn, dvs. 1.5 mn mer än majoritetens
förslag. Altemativt att en konsekyensbeskrivna besparingar/verkamhetsanpassade behov
presenteras innan slutligt godkännande.

Ulf Rexefiord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt majoritetens förslag med
följande tillägg:

Att 1 000 000 kr omfördelas från frivillig verksamhet till undervisning i för, grund och
gymnasieskolan.

Beslutsgång I
Ordförande ståiller det två förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden
bifaller ordförandes förlag.

Beclutegång 2

Ordförande frågar därefter på Utt Rexefjords tilläggsförslag och finner att kultur- och
utbildningsnämnden avslår förslaget.

Beslutet skickas till

Komm unstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen

'K,"'Åp- Utdragsbestyrkande
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580 Dnr SN 20221128

Budget 2023

Beslut

Socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta budget och investeringsplan 2023 för
socialnämndens verksamhetsornråde enligt föreliggande förslag.

Reservationer

Christine Andersson (S) och Olof Sand (S): reserverar sig mot beslutet till förmån fcir eget
förslag.

Den Socialdemokratiska kommunala gruppn anser att föreliggande förslag För Sociatnämndens
budget 2023 till kommunfulfmäkige inte tar ansuar för eff av kommunens kärnupfurag, den
social verkamheten. Förualtnngen har under 2021 och 2022 kunnat prognostisera och nå
öveskott genom besparingar och att enätta kommunens qna medel med olika former av
statsbidrag, som egentligen syfrar till att förstii*a kommunens välftirdsuppdrag.
ftir budget 2023 innebär kommunstyrelsens arbetsu9kot6 direktiv att kostnadreffektiviseringar
kommcr att fuhöva göras nom fucialnåmnden moBuannde 6,2 ntifoner konor 2023.
Detta kan inte vi fucaldemokrater acceptera uh heller mte ta ansvar för de konsekvenser, helt
utan b*krivningar, som kan bli ftiljden av ytterligare ett verksamheEår md bespaingar.
Vi vill betona aff fusparfngar sorn är knutna till verksamhetsanpassningar, metdförändringar,
ny teknik mm. är åtgärder som vi uälkomnar, om de Mkrivs och kostnadsberäknas.
Vi vifl uppmärksamma Socialnämndens ldamöter på att nuvarande budgetförslag innebär en
minskad nettokostnadsram på yttertgarc 2 millbner kronor fcir nämnden utöver den angivna
bespaingen. Totalt nnebär fcirclaget en minskad nettokastnadsmm för 2023 jämfört med 2022
på 8 miljoner kranor.

Sammanfattning av ärende

Även för 2A22 prognosticerar förvaltningen ett överskott sett mot budget motsvarande 2,5
miljoner. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett uppdrag att arbeta mot ett överskottsmål
om 2,5o/o vilket f<jr socialnämndens innebär att kostnadseffeKiviseringar kommer behöva göras

inom socialnämnden motsvarande 6,2 miljoner 2023. Detta motsvarar 2% sett mot 2021 års
budget och är således en väsentlig omfattning. Mot bakgrund av de effektiviseringar som
kunnat göras de senaste åren inom nämnden och det aktiva arbete som pågår bedöms detta
dock som möjligt utan att påverka kvaliteten inorn nämndens område negativt.

Förvaltningen arbetade under hela 2021 aKivt med att se över schemaläggning och bemanning
med fokus på effektiv anvåndning av resurstid. Detta arbete har gett resultat. llnder 2A22 har
detta arbete tagits vidare genom riktlinjer för arbetet har gått till nämnd och alla chefer och
planerare har genomgått utbildning i bemannlngsakademi under slutet av 202t.
Personalkostnaderna inom socialnämndens område uppgår till 88o/o av budget 2022 och stora
delar av verksamheten arbetar schemalagt dygnets alla timmar. Att anpassa schema och
bemanning efter de foränderliga behov de som får insatser har är således en av
socialnämndens allra viktigaste utmaningar. Med rätt bemanning, god planering och minskad
spilltid kan nöjdhet och trivsel öka hos både medarbetare och de vi är till för; utmaningen ligger
i att arbeta aktivt med schemaläggningen tillsammans medarbetare och chefer för att hela tiden
ha en rätt anpassad bemanning. Med detta arbete på plats finns goda möjligheter att minska
kostnaderna enligt vad som krävs inför 2023.

Justerandes sign Utdrag sbestyrka nde
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Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta budget
och investeringsplan 2A23 för socialnåmndens verksamhetsområde enligt Föreliggande rörilag.

christine Andersson (s) mh olof sand (s): socialnämnden avslår KSAU s begäran om
kostnadseffektiviseringar pä 6,2 miljoner kronor för budget 2023. Förslaget får gå tillbaka med
ett medskick att vi bedömer att Socialnämnden i nuvarande situation inte klarar ytterligare
besparingar' Socialnämnden beslutar aft rekommendera KSAU att återkomma med nya dlrektiv
under hösten 2A22, med inriktning att Socialnämnden ska ha minst samrna nettokostnadsram
2423, som under 2O22, dvs. 306,8 miljoner kronor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnåmnden bifaller ordförandens
förslag.

Omröstning begärs

Socialnäm nden god kän ner följa nde beslutsgå ng :

Ja-röst till ordföranden Daniel Jensens (KD) förslag.
Neiröst till Christine Anderssons (S) och Otof Sands (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 5 ja-roster för ordföranden DanielJensens (KD) förslag och 2 nej-röster för Christine
Anderssons (5) och Olof Sands (S) förslag beslutar Socialnimnden att Uifalta ordföranden
Daniel Jensens (KD) förslag.

Beslutet skickas titl
KommunfullmäKige

Ordinarie ledamöter Parti Ercåttare Parti Ja I{ej Avstår
Ann-Sofie Fors (M) X
Karin Nodin (c) X

Christine Andersson
(KrM] X
(s) X

Olof Sand (s) X
Liselott Hassel (SD} X
DanielJensen (KD} x
Summa

sign Utdragsbestyrka nde
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Budget 2023 för kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2A23 samt investeringsplan för 2023-2427
fcir kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Deltar ej

Kent Bohlin (S) och Christine Andersson (S) deltar inte i beslutet.

Reservationer

Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD) och Eva Ericson (SD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Ulf Rexefiord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

I vårt budgetförslag för KSF 2023 tar vi merparten av kCImmunstyrclsefdvaltningens
fti rfoga nda nslag i a n språk.

W Sverigedemokrater har under flen år pekat ut skolan som prioriteraQ vi menar att skolan är
central för att bygga Melterud starkt och attraktivt. Vi vill tillföra 1000 000 till KIJN från KSF
föfogandeanslag för aft mofuerka de negativa ekonomtska konsekvenser majoritetens budget
har på skolan och dess grunduppdrag underuisning.

Att knappt hälften av våra kommuninvånare upplever sig trygga duger inte. Vi menar att det
finns behov av att arbeta mer strategiskt och lokalt med den frågan. 6oda exempel på detta
ftnns ute i landet.

Ett koncept med egen operatrv personal år den metod vi valt. Istället ftir att hyra in ett
distanserat väktarbolag ti| hciga kostnader ska vi ha vår egen personal som känner till oss,
våra verksamheter och behov.

Finansiering för implementeing av detta under 2023 sker ur KSF förfogandeanslag med
1 000 000 kr. Samt uppsägning av ensterande väktaravtaf.

Redan förra mandatperioden lade Sverigedemokraterna en motion för att bättre tillgodose
behoven av arbe9kfäder/skor för de av våra anställda på t<tlV och 5N som vtstas utomhus
mycket. I årets budget tar vi höjd för detta och anslår 300 000 kr för ändamålet. Finansiering
sker ur KSF förfogandeanslag.

Investeringsabjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" minskas md 5 000 000 kr. Det behöus
investeringar, men fem miljoner räcker för att Hunnebyn ska leva vidare. Vi omfördelar
2,8 mi$bner kronor från satsningen på Hunnebyn för att istället satsa på att minska
asfalteringsskulden i vår kommun. Idag ligger 3,2 mi$oner i budgel det menar vi är för lite
och vill öka denna till 6 000 0A0 kr. Investeringsbudget och dänned lånebehovet minskas med
resterande summa, 2 200 000 kr.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 8 mars 2A72,9 74, direktiv till komrnunchefens ledningsgrupp för
framtagande av budgetförslag för budget 2023 och plan 2024-2025. Direktiven baseras på

kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper,

des sign Utdragsbestyrkande
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aktuella finansieringsförutsättningar, fcirväntad kostnadsutveckling, skattesats och
befolkningsutveckling.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 april2022 redovisade och överlämnade
kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget inom ramen för
arbetsutskottets direktiv. Arbetsutskottet beslutade om vissa förändringar i direktiven i
enlighet med den politiska majoritetens förslag. För att uppnå ett resultat pä 2,5 o/o av
skatteintäkter och utjämningsbidrag samt finansiera nya eller tillfälliga beslut behövdes

åtgärder (ramneddragningar göras för nämnderna). För kommunstyrelsens del uppgår
beloppet till - 1 840 tkr. Respektive nämnd ska senast 2515 redovisa vilka åtgårderl
omdisponeringar som kommer göras till följd av detta. I bifogad handling framgår förslag
tillåtgärder.

Ramarna har från 2A22 ärs budget räknats upp med 0,5 olo för övriga kostnader. För köp

av huvudverksamhet, räddningstjänst m.fl., har anslagen räknats upp med 2,9 o/o. Externa

intäKer har räknats upp med 1 o/o. Uppräkning för timlöner, ob, jour m.m. har fördelats ut
medan lönekompensation för löner har budgeterats centralt och fördelas ut när lönrevisonen
är klar. Extra uppräkning har gjorts för elkostnader drivmedelskostnader och livsmedels-
kostnader. Kommunstyrelsen erhåller även kompensation för ökade kapitalkostnader.
En satsning görs även på marknadsfciring, tillvåxt och digitalisering,

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens budget 2023, plan 2A24-2025.
r Majoritetens förslag till budget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för
2023 samt investeringsplan för 2023-2027 för kommunstyrelsens verksamhet enligt
föreliggande forslag.

Ulf Rexefjord (SD): ): Kommunstyrelsen beslutar att

1. Komrnunstyrelseförvaltningens budget 2023 såtts till 65 155 000 kronor.

2. 1 000 000 kronor avsätts till implementering av trygghetssatsning med egen operativ
personal och uppsägning av existerande väktaravtal.

3. 300 000 kronor avsätts till arbetskläder/skor för de av våra anställda inom KUN och SN

som vistas utomhus mycket.

4. Investeringsbudget 2023 såtts till 93 870 000 kronor, varav 2 800 000 kronor omfördelas
från investeringsobjekt "Kretsloppspark Hunnebyn" till investeringsobjekt "Reinvestering
asfalt"

Beslutsgång

Ordföranden stiiller förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt

ordförandens förslag.

omröstning begårc

Kommunstyrelsen godkän ner följande beslutsgång

Ja-röst till ordförandens förslag.
Nej-röst till Ulf Rexefjords förslag.

It

es sign Utd ragsbestyrkande
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Omröstningsresultat

Med sex ja-rcister för ordförandens förslag och tre nej-röster för Ulf Rexefjords förslag och

Wå som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunchefen
Sa mhällsbygg nadschefen

sr9n

Ordinarie ledamöter Parti Ersåttare Parti Ja Nei Avstår
Peter Liunqdahl (c) MauriSimson (L) X

DanielJensen fKD X

Henrik Sandberq (MP) Sture Bäcktröm fKIM) X

Eva Pärsson (M) X

Jöroen Eriksson (KIM) X

MichaelMelby (s) Christine Andersson (s) X

Marianne Sand-Wallin (s) Kent Bohlin (s) X

Thomas Haqman (s) Eva Ericson (SD) X

Ulf Rexefiord (SD} x
Liselott Hassel (sD) X

Morqan E Andersson (c) X

Summa 6 3 2

Utdragsbestyrkande
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Äneruoe rs

Nytillkom na medborga dörslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet

Medborgarförslag om att Tingshusgatan
i Mellerud döps om till Olle Ljungs
gataDnr KS 2022/289

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag.

Inlämnad av

John-Erik Karlsson,
Köpmannebro

Besvaras av

Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag till Melleruds kommun

Arendenummer

lnskickat

Personuppgifter

220526-KSF_1 3-WK 1 4

2422-05-26 22:19

Personnummer

Förnamn

Eftemamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Medborgarförslag

John-Erik Vilhelm

Karlsson

Dalsjövägen'1

464 71

Köpmannebro
jevkarlsson@yahoo.se

4702584232

En kort beskrivning av ditt förslag

Lämna en rrel utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag

S i g nerin gsinformation

Jag föreslår att Tingshusgatan döps om till Olle Ljungs
Gata

Olle Ljung har gjort så mycket för Mellerud, inte minst
byggt upp Melleruds Museum.
Han borde absolut äras med att ha en gata uppkallad
efter sig.
Tingshusgatan passarju bra för detta.

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad;

2022-A5-26 22:19

John-Erik Vilhelm Karlsson

Swedbank Customer CA3 v1 for BanklD

2O22-O5-26 22:19

ADRESS

Mellerud kommun
Storgatan 1 '1

4M 80 Mellerud

E.POS' MHWEBB

kommunen@mellerud.se
lffi,mellerud.se

TgLEFON

0530-180 00
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ARENDE 16

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförualtningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.

. Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023. Dnr KS 2022/306

. Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning och revisionsberättelse
för 202I. Dnr KS 2022/309
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