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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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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2021-L2-08

Änrruor

r

Dnr KS 20211624

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för

föftroendevalda (OPF- Kt)
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Komm unfu I lmä ktige besl uta r, en igt SKR: s rekommendationer,
I

att

1, anta Pensionsavtal- bestämmelser om omställningsstöd och pensrbner för föftroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med 2022-L2-31. Dessa bestämmelser
gäller för fortroendevalda enligt 5 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-12-3L

2. anta Pensionsavtal-

bestämmelser om omställningsstöd och pensbner för förtroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.

3. att dokumentet

ska ersätta: " Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april20L4, $24.

4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF KL1B.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 forslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 1B), OPF-KLIB är
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjofts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd, Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för föftroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18,
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 202I, g 2L6, att återremittera ärendet för förankring
i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för föfidligande av
skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet,
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 202L, g 256, att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag,
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021.

Beslutsunderlag

. KF 5 24 20t4, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
. Cirkulär 18:31
r Försla9 till bestämmelser om omställningsstöd och pension for föftroendevalda
(oPF -KL 18)
o Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
. Vissa förtydliganden till OPF-KL
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en

o Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, 5 216,
o Föfidligande - Skillnaderna mellan OPF 14 & 18,
r Arbetsutskottets beslut 202L-LL-02,5 369.
. Nytt förslag - omställningsstöd
o Kommunstyrelsen beslut 202L-tL-03,5 256.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottet beslut 2021-LI-30,5 406,
o Kommunstyrelsens beslut 202L-L2-01,5 285.
BILAGOR
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Kommunstyrelsen

s 28s

sida
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Dnr KS 20201354

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för föftroendevalda (OPF-KL 18)
Kommunstyrelsens förslag
Kom m unfu I lmä

ktige

besl uta

r,

till beslut

en

ligt

SKR

:

s rekommendationer, att

1. anta Pensionsavtal- bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för

föftroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med 2022-12-31. Dessa bestämmelser
gäller för förtroendevalda enligt 5 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-L2-3I.

2. anta Pensionsavtal- bestämmelser

om omställningsstöd och pensioner för föftroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.

3. att dokumentet

ska ersätta: " Bestämmelser om omställningsstöd och pensbn ft)r
föftroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april20t4, $ 24.

4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KLIB.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen
av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KLIB är
ett kolleKivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag, Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oKober 202L, g 2L6, att återremittera ärendet för förankring
i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för föfidligande av
skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 202I,5 256, att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförualtningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag.
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021.

Beslutsunderlag

. KF 5 24 20L4, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
. Cirkulär 18:31
o Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(oPF -KL 18)
Utdragsbestyrka nde

Justerandes si
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SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-t2-0I

. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
förtroendevalda (OPF-KL 1B)
r Vissa förtydliganden till OPF-KL
. Kommunstyrelsens beslut 202i-10-06, g 216.
. Förtydligande - Skillnaderna mellan OPF 14 & 18,
. Arbetsutskottets beslut 2021-LI-02, S 369,
r Nytt förslag - omställningsstöd
. Kommunstyrelsen beslut 202L-tL-03, 5 256,
. Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nstes krivelse.
o Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, 5 406.
u

Förslag

sida
26

och pension for

i

till beslut

på sammanträdet

Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att

1. anta Pensionsavtal- bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för ftiftroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med2022-12-31. Dessa bestämmelser
gäller för föftroendevalda enligt 5 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-12-3I.
2. anta Pensionsavtal- bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för föftroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.
ska ersätta: " Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
föftroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april2014, $ 24.

3. att dokumentet

4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KLIB.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, med följande
ändringar:

1.

g 4 - Andra och tredje stycket ges ny lydelse "För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt
omställningsstöd om tre månader. "Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med maximalt 60 procent. Det ekonomiska
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger
tolv det senaste året."

2. S 5 - strykes i sin helhet
3. S 6 - Första stycket ges ny lydelse.
samord nas/m i nskas med

4.
5.

a nd

"Omställningsersättning enligt $ 4 ska

ra förvä rvsi n komster.

5 6 - Andra stycket strykes i sin helhet.
Föreslagna ändringar tillämpas omgående.

Beslutsgång

I

1:e vice ordföranden frlgar på arbetsutskottet förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag,

Beslutsgång 2
1:e vice ordföranden frågar därefter på Uf Rexetjords ändringsförslag och finner att
kommunstyrelsen avslår ändringsförslaget.

Utd ragsbestyrka nde

randelsign

,A

6
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sida
27

Sammanträdesdatum

2021-t2-0r

Kommunstyrelsen

Omröstning begärs
Komm

u

nstyrelsen god

kä n

ner följa nde besl utsgå

n

g

:

la-röst till Ulf Rexefjords ändringsförslag.
Nej-röst till avslag till Ulf Rexetjords ändringsförslag

Omröstningsresultat
för bifall till Rexel'jords ändringsförslag och fem nej-röst för avslag till
Rexefjords ändrings förslag och Wå som avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå
Med tre ja-röster

ändringsförslaget.

Ordinarie ledamöter
Peter Liunqdahl

DanielJensen
Vakant
Eva Pärsson
Jörqen Eriksson

Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Haqman
Ulf Rexefiord

Liselott Hassel
Morqan E Andersson

Pafti
(c)
(KD
(MP)

Pafti

Ersättare

X

Sture Bäckström

(KIM)

X
X

(M)

Avstår

X

(KIM)

(s)
(s)
(s)

Nei

(M)

X

Martin Andersson

(SD)

X
X
X

(SD)
(SD)

X
X

(c)
3

Summa

Utdragsbestyrka nde

ndes;;ign

-\

Ja

Ludwiq Mossberq

7

5

2

SAM MANTRÄOTSPNOTO KO LL

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2021-11-30

rbetsutskott

sida
1B

Dnr KS 20201354

s 406

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för föftroendevalda (OPF-KL 18)
Arbetsutskottets förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att

1. anta pensionsavtal- bestämmelser om omstätlningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OpF-kl-l8) i Melleruds kommun att gälla till och med 2022-12-31. Dessa bestämmelser
gater for fårtroendevalda enligt 5 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-12-3I'
2. anta pensionsavtal- besämmelser om omställningsstöd och pensioner för ftiftroendevalda
(OpF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun atl gälla från
2023-01-01.
ska ersätta: " Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april20L4' $24'

3, att dokumentet

4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KLIB'
Jäv
På grund av

jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)' OPF-KLIB är
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjörts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version'
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, -avgiftsbestämd
ålderspenlion med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd' Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 202L, 9 216, att återremittera ärendet för förankring
i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för föfidligande av
skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet'
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 202L,9256, att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag'
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021'

Beslutsunderlag

.
o
r

KF S 24 ZOI4, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Cirkulär 18:31
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(oPF -KL 18)

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nde

8

SAM MANTRADESPROTO KOLL

MELTERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

202r-LL-30

19

o Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
o Vissa föfidliganden till OPF-KL
o Kommunstyrelsens beslut 2021-L0-06,5 216.
. Förtydligande - Skillnaderna mellan OPF 14 & 18,
r Arbetsutskottets beslut 202L-II-02,5 369.
. Nytt förslag - omställningsstöd
. Kommunstyrelsen beslut 202I-lI-03, $ 256.
o Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
u

Förslag

i

till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s
rekommendationer, att

1. anta Pensionsavtal- bestämmelser om omställningsstöd och pensrbner ftir föftroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med2022-12-31. Dessa bestämmelser
gäller för förtroendevalda enligt 5 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-12-31.
Pensbnsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för ftirtroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.

2. anta

3. att dokumentet

ska ersätta: " Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april2014, Q 24.

4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KL1B.
Ulf Rexerjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att

1. 5 4 - Andra och tredje stycket ges ny lydelse

"För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt
omställningsstöd om tre månader. "Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det
ekonomiska omställningsstödet utges med maximalt 60 procent, Det ekonomiska
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger
tolv det senaste året."

2.
3.

g 5 - strykes i sin helhet

- Första stycket ges ny lydelse. "Omställningsersättning enligt $ 4 ska
mordnas/m i nskas med a nd ra förvä rvsi n komster.

56
sa

4. 5 6 - Andra stycket strykes i sin helhet.
5. Föreslagna ändringar tillämpas omgående.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden ställer det egna och Ulf Rexefjords mot varandra och finner att
arbetsutskottet det egna förslaget.

Omröstning begärs
Arbetsutskottet god kä n ner följa nde beslutsgå ng
Ja-röst till 1:e vice ordförandens förslag.
Nej-röst till Rexefjords förslag.

J

ustera

srgn

Utdragsbestyrkande

9

SAM MANTNÄOCSPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommu nstyrelsens

a

sida

Sammanträdesdatum
2021-11-30

rbetsutskott

2A

Omröstningsresultat
Med två ja-röster för 1:e vice ordförandens förslag och en nej-röst för Rexefjords förslag och en
som avstår beslutar arbetsutskottet att bifalla 1:e vice ordförandens förslag.

Ordinarie ledamöter
Eva Pärsson
DanielJensen
Michael Melby
Ulf Rexefiord
Morqan E Andersson

Pafti

Ersättare

Pafti

(M)

Irtej

Avstår

X

(KD

(s)

Ja
X

Thomas Haqman

(s)

X

(SD)

X

(c)
2

Summa

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign

10

1

1

Ko

mmunstyrelsens arbetsutskott

Yrkande ärende 13
Från Sverigedemokraternas sida menar vi att OPF-KL1B innehåller
alltför långtgående förmåner gällande ekonomiskt omställningsstöd
samt förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Rena anständigheten
kräver att vi adresserar dessa förmåner enligt nedan, vi kan inte ha en
ordning där vi politiker beviliar varandra fallskärmar av det här
slaget. Maioritetens förslag är en bit på väg, men inte tillräckligt.
Vi yrkar därför

Att:
S

4 Andra och tredie stycket ges ny lydelse

"För varie år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om
tre månader.
"Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med maximalt 60 procent.
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv det
senaste året."

11

Att:
$ 5 strykes i sin helhet

Att:
$ 6 Första

stycket ges ny lydelse

"Omställningsersättning enligt
andra förvärvsinkomster.

S

4 ska samordnas/minskas med

Att:
S6

Andra stycket strykes i sin helhet.

Att: Föreslagna ändringar tillämpas omgående.
För SD-Mellerud
Ulf Rexefiord
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum

202t-,ll-w

Diarienummer

Sida

KS 202013s4

1 (3)

Kommunfullmäktige

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att

1. anta Pensionsavtal- bestämmelser om omställningsstöd

och pensioner för föftroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med 2O22-L2-31. Dessa bestämmelser
gäller för förtroendevalda enligt 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-L2-3L

I

2. anta

Pensionsavtal- bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för föftroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.

3. att dokumentet

ska ersätta: " Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
föftroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april 2014, $ 24.

4.

fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KL18.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KLIB
är ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid
eller betydande del av heltid.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om
familjeskydd den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av
OPF-KL L4. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021,5 216, att återremittera ärendet för
förankring i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för
föfidligande av skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2027, g 256, att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag,
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

wrirrw.mellerUd.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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kommunen@mellerud.se
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2 (3)
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Beslutsunderlag

. KF 5 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för föftroendevalda
o Cirkulär 18:31
o Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för föftroendevalda
(oPF -KL 18)

. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstod
föftroendevalda (OPF-KL 1B)
r Vissa föfidliganden tillOPF-KL
o Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nstes krivelse.
e Arbetsutskottets beslut 202I-09-2I, S 291.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, S 2L6.
o Arbetsutskottets beslut 2021-IL-02,5 369.
. Kommunstyrelsen beslut 202I-Il-03, 5 256.
u

och pension för

i

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att nuvarande regelverk om pension och
omställningsstöd för fortroendevalda skulle gälla från januari 2015, i enlighet med SKRs
rekommendation om att anta kollektivavtalet OPF-KL. Det finns nu en nyare version av
kollektivavtalet och SKR rekommenderar sina medlemmar att ersätta 2014 ärs version
med kollektivavtalet OPF-KLIB. OPF-KLIB är uppdelat ifyra kapitel som beskrivs i

korthet nedan.

fnledande bestäm melser
En pensionsmyndighet ska anges vid antagande av OPF-KL. Med pensionsmyndighet avses
den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa
bestämmelser. Vidare anges det i kapitlet att föftroendevald har att följa de ändringar
av avtalet som beslutas av kommunen.

Omstiillningsstöd
Förtroendevalda vars uppdrag till sin omfattning uppgår till heltid eller betydande del
därav har möjlighet att nyttja de olika formerna av omställningsstöd efter avslutat
uppdrag. Aktiva omställningsinsatser är en del av stödet som syftar till att underlätta
övergången till arbetslivet efter uppdragets slut och kan exempelvis bestå i rådgivning

eller utbildningsinsatser.
Ekonomiskt omställningsstöd utgår som procentuell andel av det genomsnittliga
månadsarvodet under maximalt tre års tid. Avtalet ger även möjlighet till förlängt
ekonomiskt omställningsstöd för föftroendevald som vid det ekonomiska
omställningsstödets upphörande har uppnått den tidigaste uttagsåldern för allmän
pension.

Pensionsbestämme/ser
Avgiftsbestämd ålderspension intjänas av alla arvoderade förtroendevalda utan krav på
uppdragets längd eller omfattning intjänandet till pensionen går till på så sätt att en
procentuell andel av intjänade arvoden avsätts till pension. Den ackumulerade
pensionsbehållningen omfattas även av efterlevandeskydd. För de förtroendevalda med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid reglerar avtalet även sjukpension. Rätt till
sjukpension har den som måste lämna sitt uppdrag till följd av sjukdom och blir beviljad

sjuk- eller aktivitetsersättning.
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Familjeskydd
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall gäller de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid. Familjeskyddet är en förmån som aktualiseras vid dödsfall och
utbetalas till den förtroendevaldes efterlevande. Familjeskyddsförmånen är en nyhet i
OPF-KL och finns inte med i den tidigare utgåvan från 2014.
För att äga giltighet krävs

ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF-KL E,

Berit Hallersbo
T.f. HR-chef

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
T.f. HR-chefen
Personalenheten
KFS
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-11-03

s 2s6

sida
31

Dnr KS 20201354

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för föftroendevalda (OPF-KL 18)
Kommunstyrelsens besl ut
Kommunstyrelsen beslutar att

1, återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt
föreliggande förslag,

2. redovisning

av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021.

Protokollsanteckning
Ulf Rexefjord (SD) ämnar följande anteckning till protokollet:

I och med att flera ftirslag kom på bordet på sittande möte, dels Sverigedemokraternas,
men också majoritetens förslag på återremiss i syfte att i någon mån möta upp uårt mer
tångtgående yrkande väljer SD att ställa sig bakom yrkandet på återremiss för att få tid att
utuärdera värdet av innehållet i maioritetens förslag.
Sammanfaftning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 1B). OPF-KLIB är
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version,
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd. UtgångspunKen för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14, För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 202L, S 2L6, att återremittera ärendet för förankring
i partigruppperna och återremittera ärendet tillvikarierande HR-chefen för föfidligande av
skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.

Beslutsunderlag

. KF 5 24 20L4, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
. Cirkulär 18:31
o Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(oPF -KL 18)
. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
. Vissa föfidliganden tillOPF-KL
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut Z02L-09-2L, S 29L.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, S 216.
o Arbetsutskottets beslut 202L-LL-02,5 369.
Justerandes sign

Utd
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Sammanträdesdatum
2021-11-03

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Förslag

till beslut

sida
32

på sammanträdet

Thomas Hagman (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att

1. anta " Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd

och pension för förtroende-

valda (OPF-KL 18) i Melleruds kommun.
ska ersätta: " Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april20L4, $24.

2. dokumentet

3. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF-KL 18.
Ludwig Mossberg (M) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande
förslag. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november

202r.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras, Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag.

Omröstning begärs
Ordförande god kän ner följa nde beslutsgång.
Ja-röst till Ludwig Mossbergs förslag om återremiss.
Nej-röst tillThomas Hagmans förslag att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt
föreliggande förslag. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
30 november 202L.

Omröstningsresultat
Med åtta ja-röster för Mossbergs förslag och tre nej-röster för Hagmans förslag beslutar
kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag, Redovisning av
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021.

Ordinarie ledamöter
Peter Liunqdahl
DanielJensen
Youseff El-Ghoul
Eva Pärsson
Jörqen Eriksson

Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Haqman
Ulf Rexefiord

Liselott Hassel
Morqan

E

Andersson

Pafti
(c)
(KD
(MP)

(M)
(KIM)

(s)
(s)
(s)

Ersättare

Pafti

Nei

X

Martin Andersson
Ludwiq Mossberq

(SD)

X
X

(M)

X

Florence Jonasson

(s)

X
X
X
X

(SD)
(SD)

(c)

Ja

Eva Ericsson

(SD)

X
X
X

8

Summa
Utdragsbestyrkande
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17
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Beslutet skickas till
HR-chefen

Ekonomichefen

Justerandes
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n

18

sida
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lngrid Engqvist
Ludwig Mossberg
den 3 november 2021 13:04
lngrid Engqvist; Daniel Jensen; Karl-Olof Petersson; Peter Ljungdahl; Jörgen
Eriksson; Ulf Rexefjord; Liselott Hassel; Martin Andersson; Eva Ericson; Marianne

Från:

Skickat:

Tiil:

Ämne:
Bifogade filer:

Sand Wallin; Thomas Hagman; Florence Jonasson
Yrkande - ärende 20

Nytt förslag - omställningsstöd.pdf

Ärendet återremitteras för att upprätta nytt förslag enligt nedanstående ändringar:

I kap 2 "Omställningsstöd" under $4:

.
.
.

Sänka antalet år från tre till två.
Sänka nivåerna på ersättningen från B5o/o under år ett och två, samt 60 procent under år tre - till B0o/o under
år ett och 600/o under år Wå.
Förtydliga den förtoendevaldes ansvar att regelbundet påvisa att man aktivt verkar för att erhålla nytt arbete
- omställningsstödet ska dras in om detta ej påvisas.

under $5

.
.

Sänka nivån på förlängt ekonomisK omställningsstöd från 600/o till40o/o.
Förtydliga den förtoendevaldes ansvar att regelbundet påvisa att man aktivt verkar för att erhålla nytt arbete
- Förlängt omställningsstöd ska dras in om detta ej påvisas.

under $6:
a

Rätten att erhålla omställningsersättningarna enligt 55 4 och 5 upphör om den förtroendevalde efter avslutad
tjänsteledighet återgår till tidigare arbete/påbörjar anställning med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos annan arbetsgivare.

Bifogar även mer detaljerat förlsag
Med vänlig hälsning

[udwig Mossberg
Förtroendevald
Förtroendevalda
Melleruds Kommun
www.mellerud.se

ti$r

MELLERUDS

KOMMUN
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Kapitel

2

Bestämmelser om omställningsstöd ftir förtroendevalda

$ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omstållningsstöd gäller ör föftroendevald som avses i 4 kap. I $
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstingetiregionen eller
kommunalforbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av
helrid.
Bestämmelserna gäller ftir fortroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även örtroendevalda som i tidigare uppdrag inte
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser ftir
ftirtroendevalda.
$ 2 Omstäflningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när
en ftirtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva
omstrillningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och lorlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Ornställningsstöd forutsätter att den lortroendevalde själv aktivt verkar lor att fa ett nytt arbete.
$3

Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har fiirtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag
och som lärnnat sitt (sina) uppdrag efter minst $rra års sammanhängande uppdragstid och som
inte uppnått motsvarande i32 a $ LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalforbund har att utifran den ftirtroendevaldes
individuella ftirutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken
kostnadsram som ska gäIla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i
övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
$ 4 Ekonomiskt omställningsstöd

till ekonomiskt omställningsstöd

har ftirtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdlag efter
minst ett års sammanhångande uppdragstid.
Rätt

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt
omställningsstöd utges i högst fvå år. (ticligare tre;

Det ekonomiska omstiillningsstödet utges med 80 procent under år ett och med 60 procent under
år wå. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den örtroendevaldes genomsnittliga
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. (trdrgarc 85 proceut uncler år ett och två. saurt
60 proerc-nf unc{er ar tre)
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Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstingetlregionen eller
kommunalforbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde
uppnått motsvarande i 32 a $ LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen,
landstinget/regionen elier kommunalforbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i
minst motsvarande omfattning.
Rätten att erhålla ekonomiskt omsällningsstöd upphör om den foffroendevalde till kommunens
pensionsmyndighet inte månadsvis påvisar att man aktivt verkat fiir att få eft nytt arbete.
$5

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Räft till forlängt ekonomiskt omställningsstöd har örtroendevald sorn lämnat sitt (sina) uppdrag
efter minst åtta års sammanhångande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till fiirtroendevald från den tidigaste
uttagsåldern ftir allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt
omställningsstöd enligt $ 4 upphörl. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i
taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått
motsvarande i 32 a $ LAS angiven ålder.

Förlängt ekonomiskt ornställningsstöd utges av kommunen, landstingetlregionen eller
kommunalforbundet efter årsvis ansökan fr'ån den ömroendevalde. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd motsvarar 4A procent av den fiirlroendevaides årsarvode året innan
avgångstidpunkten.

{

tirlrgat'e 60 procent)

Rätten att erhålla forlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den foftroendevalde på nyn

blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalfijrbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.
Rätten att erhålla lorliingt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den fortroendevalde till
kommunens pensionsmyndighet inte månadsvis påvisar att man aktivt verkat ör att få ett nytt
arbete.

$ 6 Samordning

Omställningsersätfiringama enligt $$ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
ftirvärvsinkomster onr inte annat anges.
Rätten att erhålla omställningsersättningarna enligt $$ 4 och 5 upphör om den ftirtroendevalde
efter avslutad tjänsteledi ghet ätergär till tidigare arbeteipåbörjar anställning med sammanlagt
minst 40 procent av heltid hos annan arbetsgivare.

Dct första årets utbetahring av ekonornisl<t onrstirllningsstöcl samordnas intc nretl
ft)niirr,'sinkonrster. De två f'öllancle år'en urrdautas Lirlisen ett pnsbasbelopp fi'in sanrordlrlrg. Sl<a tas borl helt
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$ 7 Uppgiftsskyldighet

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär lor att
kunna faststälia rätten till och beräkna omstäliningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och
lorlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har örnoendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt orrställningsstöd eller forlängt
ekonomiskt orrställnir,gsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter,
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har fiirtroendevald i
annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det f<ir mycket utbetalda beloppet
återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan
efterkrav.

-

om särskilda skä1 foreligger

-

besiuta att helt eller delvis avstå från

$ 8 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt $$ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar sonl
pens ionsmyndigheten utfårdar.

Ansökan om omställningsstöd euligt $$ 3-5 ska göras i anslutning
lämnar/minskar sitt (sina) uppdlag.
$9

till

att den fortroendevalde

Utbetalning av ekonomiskt eller fiirlängt ekonomiskt omställningsstöd

Om rått

till ekonomiskt eller örlängt ekonorniskt omställningsstöd loreligger

bör den

örh'oendevalde fa sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
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Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för föftroendevalda (OPF-KL 18)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Deltar ej
Ulf Rexefjord (SD) deltar ej i beslutet.

Jäv
På grund av

jäv deltar inte Morgan

E Andersson

(C) och Michael Melby (S) i handläggningen av

ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KLIB är
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen for de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevandeskydd, sjukpension och familjeskydd, Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för föftroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 202I,5 216, att återremittera ärendet för förankring
i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för föfidligande av
skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.

Beslutsunderlag

. KF S 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
o Cirkulär 18:31
r Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(oPF -KL 18)
. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 1B)
. Vissa föfidliganden till OPF-KL
. Komm nstyrelseförua ltn gens tjänstes krivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202I-09-21, g 291.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, 5 216.
u
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Kom m u nstyrelsens arbetsutskott

Förslag

Sammanträdesdatum

sida

202L-LL-02

2L

till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att lämna över ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

usterandes sign

Utdragsbestyrkande

24

Skillnaderna mellan OPF 14 & 18

I OPF-KL 18 har man höjt gränsen för tillgodoräkning av avgift

till

S% av lBB, den var

tidigare 1,5%.

OPF 14 innehåller enbart efterlevandeskvdd vid dödsfall.

Efterlevandeskvdd:
Efterlevandeskyddet är obligatoriskt före uttag av ålderspension, men kan i samband med uttag
väljas bort.
Efterlevandepensionsförmånens (EPF) storlek beror på om utbetalning av ålderspension (AÄP)
påbörjats eller ej.

r

lndivid med intjänad pensionsbehållning (PBH) avlider innan uttag av AÅP
Värdet av PBH vid dödsfallet utbetalas i 5 år till i första hand make/sambo, i andra hand
barn.

o

lndivid med pågående utbetalning av RÄp, där efterlevandeskydd finns kvar under
utbetalningstiden, avlider
Förmånen som utbetalats till individen fortsätter till efterlevande i återstoden av 20 år

OPF 18 innehåller efterlevandeskvdd samt familieskvdd i vissa fall

Efterlevandeskvdd:
Efterlevandeskyddet är obligatoriskt före uttag av ålderspension, men kan i samband med uttag
väljas bort.
EPF-förmån grundas på pensionsbehållningens storlek vid dödsfallet, oavsett om utbetalning av AÅP

påbörjats eller ej.

r

lndivid med intjänad pensionsbehållning avlider innan uttag av RÅp
Värdet av PBH vid dödsfallet utbetalas i5
ba

a

årtilliförsta

hand make/sambo, iandra hand

rn.

lndivid med pågående utbetalning av AÅP, där efterlevandeskydd finns kvar under
utbetalningstiden, avlider
Värdet av PBH vid dödsfallet utbetalas i 5 år till i första hand make/sambo, i andra hand
ba

rn.

25

Familieskvdd:
Gä

ller
a

en ba

rt fö rtroendeva lda, ej fritidspol itiker

!

Om det är en förtroendevald som avlider när uppdraget är pågående finns rätt till

familjeskydd till make/sambo och barn.
Rätt till familjeskydd kan även finnas vid sjukpension samt att 6 månaders efterskydd kan
finnas efter avslutat uppdrag.
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut i fem år och förmånen är L,1-|BB/I2 per
månad.
Familjeskydd till efterlevande barn utbetalas

till

18 års ålder {juni det år barnet fyller 20 om det
studerar) och förmånen per barn är O,5 lgB/LZ per månad. Finns fler än tre barn delas 1,5 IBB

mellan samtliga barn,
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Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för föftroendevalda (OPF-KL 18)
Komm unstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besl utar att

1. återremittera ärendet för förankring i partigruppperna,

2. återremittera

ärendet till vikarierande HR-chefen för föfidligande av skillnaderna mellan
gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.

Jäv
På grund av

jäv deltar inte Morgan

E Andersson (C)

och Michael Melby (S) i handläggningen

av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-K118 är
ett kollektivavtal för föftroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
r
.
.

KF 5 24 2OL4, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension

för förtroendevalda

Cirkulär 18:31
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(oPF -KL 18)
Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för

fortroendevalda (OPF-KL 1B)
Vissa förtydliganden till OPF-KL
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 2A2b09-21,5 291.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att

1. återremittera ärendet för förankring i partigruppperna.

2. återremittera

ärendet till vikarierande HR-chefen för förtydligande av skillnaderna mellan
gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.

Justerandes sign
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I v'4
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

$ournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet för paftivisa överläggningar under fem minuter

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare

Vik. HR-chef

Uldragsbestyrkande

Justerandes sign

1,45w
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Kommuner
och Landsting

201 8-09-1 4

CIRKULÄR 18:31

Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Victoria Bergner
Ossian Wennström
Nyckelord : Fö(roendevalda, familjeskydd, omställning

Kommunstylelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen

och pension

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KLI 8)
Detta cirkukir innehållerförslag till lokalt beslut
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 septernber 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till

fofiroendevalda (OPF-KLI8). OPF-KLI8 gäller ör ftifiroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KLl4 eller som tiliträder vid valet 2018 och inte tidigare omfaftats
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalfiirbundet.
OPF-KLI8 gäller, i likhet med OPF14, inte fbr fortroendevalda som avgått 2Aru-1231 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
e genpensions flörmån, av gångs ersäftnin g el I er I ivränta. För des sa ftirtrnendeval da
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla-

OPF-KLI8 är utformat for tiliämpning hos respektive kommun och landstinglregion.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KLI 8 omfattar reviderade bestämmelser ftir ftirtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten for OPF-I(Ll8 har varit det
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KLI4), som antogs av SKLs styrelse
20131020.

I OPF-KL14har

delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därftir tagit fram fiirslag till nya
bestämmelser.

Förslaget om OPF-KLI8 är indelat i fy.a kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om ornställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på akfiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringama
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har ftirtydligats.
Förmånema i pensionsbestämmelsema motsvarar i stom delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsindänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda

familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd
Sveriges Kommuner och Landsting
Posf: 118 82 Stockholm, Besök; Hornsgatan 20
Ifn: växel 08452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 2220A0-031 5, info@skl.se, www.skl.se
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Kommuner
och Landsting

2018-09-14

2 (2)

for anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte aft ses som
kollektiv fbrsäkringslösning utan hanteras separat av respektive huwdman.

en

Bifogas till cirkuläret
Förslag

till bestämmelser om omställningsstöd

och pension for fi)rtroendevalda (OPF-

KLl8) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om
omställningsstöd och pension

ör

frirtroendevalda (OPF-KLI8) bifogas cirkuläret.

Förslag till lokala beslut
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut foreslås att
kommunen/landstin getlregi onen bes lutar

att antabestämmelser om omställningsstöd och pension fiir förtroendevalda (OPFKL) med tillhörande bilaga.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian
Wennström
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen fiir arbetsgivarpolitik

'rJ ,,u-kru,r

Victoria Bergner

Niclas Lindahl

Bilagor:

I

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
fiirtroendevalda (OPF-KLI 8) med tillhörande bilaga
2 Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och
pension for ftirtroendevalda (OPF-KL 1 8)
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Bestämmelser för omställn ingsstöd

5

l

Tillämpningsområde

Bestämmelser om omstållningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap, 1 $
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstingetlregionen på
heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med
valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller
a nd ra omställ ni ngs- och pensionsbestäm melser för förtroendeva lda.
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt
fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

5 2 Stöd för återgång till arbete
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omstållningsstöd och
kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så önskar, i
syfte att underlåtta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina)
uppdrag.
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes
omställning till ett nytt arbete, Det forutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar
för att få ett nytt arbete.

I

3 Aktiva omställningsinsatser

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag
efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller
hon lämnar sitt uppdrag.
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken
kostnadsram som ska gälla. Oe åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika
individer.

$ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och
med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den
förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.
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Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstingetlregionen som längst
till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt
blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen
eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

$ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omstållningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller
flera uppdra_g med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag
efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års
ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt 5 4
upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som
längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år,
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstingetlregionen
efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omstållningsstöd
ska samordnas med förvärvsinkomster.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos
kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

$ 6 Ändringar av och tillägg till bestärnmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som fullmäktige beslutar.
$ 7 Samordning
Omställningsersättningarna enligt $$ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.
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$ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt 55 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställningsstöd utbetalad
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan,
$ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd
En förtroendevald är skyldig att låmna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för
att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt
omstå I ni ngsstöd och förlä n gt ekonomiskt omstäl ln in gsstöd.
I

Har förtroendevald ertråltit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga
uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har
förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket
utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan
avstå från efterkrav.

-

om särskilda skäl föreligger

-

besluta att helt eller delvis

Pensionsbestämmelser
g

I

Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 $
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF,
PRF-KL el ler a ndra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning,
om inte annat anges,
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har
rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt
PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder.
Med "rätt till egenpension" inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till
egenpension om ansökan härom ingivits.

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och
fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas
motiverade.
En pensionsmyndighet ska finnas, Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt
fullmåktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna.
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$ 2 Pensionsförrnånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa beståmmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c, efterlevandeskydd
d. familjeskydd

$ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rått till avgiftsbestämd ålderspension enligt 55 4

pensionsbestä m melsern a.

-

9
'

$ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas
till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes å rsa rvode, sa m mantrådesersättni nga r samt and ra i det
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med
minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten även det
avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning,
graviditetspenning, föråldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller hon
är ledig enligt föräldraledighetslagen.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 $ kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån ellir tjänstepensionsförmån ät1"r" ersättning som utgör traktamente eller
kostnadsersättn ing.

$ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst
enligt $ 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på Oe delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstige-r 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a 5 LAS
angiven åtder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande
inkomsten.
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För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får
rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en
följd härav med stöd av 4 kap. 9 $ kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
(sFB).

Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen
endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års
inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar
kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt till den
förtroendevalde i form av ersättning som inte år pensionsgrundande,

$ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till

en

pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den
förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbenållning avses summan av de
årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller landsting/region.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt $ 11.

$ T Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den föftroendevalde om hans eller
hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.
S 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt $ 6, sker
månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmån pension
utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och

fullmäktige.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad tre
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald
om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 o/o av inkomstbasbeloppet året innan
utbetalning av förmånen börjar.
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$ 9 UppgiftsskyldiEhet och återbetalning av avgiftsbestämd pension
Förtroendevald är skyldig att låmna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att
kunna fastställa rätten till och beråkna avsättning av pensionsavgift. Låmnas inte sådana
uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig
omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet
eller på annat sätt orsakar att för hög peniionsavgift avsätts, kan detta båopp avräknas
på kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

$ 1O Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsä.kringsbalken
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 $ kommunallagen befrias från sitt uppdrag
före mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt g 4
som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersSttning
beviljades.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör
också råtten till sjukpension.
Fullmåktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock
inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
lämnas.

Anrnärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsformåga i uppdraget (uppdragen).
2'^Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av
månadsersättning enligt AGS-KL.

$

ll

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt g 6, innebär att pension
betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid
förtroendevalds dödsfa I l.
Vid dödsfall innan avgiftsbestamd ålderspensionen börjat utbetalas till förtroendevald
utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt 5 6, till förmånsberättigad efterlevande
under max fem år.
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat utbetalas till
den föftroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till
efterlevande under maximalt 20 3r efter det att ålderspensionen börjai utbetalas.
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Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner
och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller
adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas
lika mellan förmånsberättigade barn,
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet
av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av
or'./
formanen Dorlar.

$ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del
heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående

av

avtalsförhandli ngar om AKAP-KL avslutats. )

$ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påfotjO i pensionsförmånshånseende för den som uppsåtligen framkallat
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och
100 a 55 lagen om försäkringsavtal.

$ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
pensionsbestäm melsern a som fu ll mä kti ge besluta r.

$ 15 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region

S 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och

familjeskydd

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
S 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd
och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter
pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att
senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader
tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag,
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Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1, anta Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag

2.

upphäva nu gällande Pensbnspoliry för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december 2017,5 152,

Sammanfattning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension for förtroendevalda - OPF-KL 1B). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är
följande:

o
.
.

Direktpension
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.
max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring
dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte
klarar att administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en
större risk för att felaKigheter kan uppstå,
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas,
Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta ifrågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor,
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 202L, 9 2t7, aft bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 202L, 5 257, att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
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Beslutsunderlag

o Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 20L7, 5 152.
o Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202I-09-2L, 9 292.
o Kommunstyrelsens beslut 202I-L0-06, g 2L7.
r Kommunstyrelsens beslut 202I-Ll-03, g 257.
o Kommunstyrelsens beslut 202I-I2-0L, S 286.
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Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. anta

Pensionspoh;cy för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

2. upphäva

nu gällande Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december20L7,5 152.

Sammanfattning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för fötroendevalda - OPF-KL 18). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är
följande:

o Direktpension
. Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
. Pensionsförstärkning vid förtida uttag
Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.
max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring
dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte
klarar att administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en
större risk för att felaktigheter kan uppstå,
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.
Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens cöntrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta ifrågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor,
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 202L, 9 2L7, att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, 5 257, att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

o Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december
. Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 202I-09-2L, S 292.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, g 2L7.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, g 257.
Förslag

till beslut

2017, S 152.

på sammanträdet

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

1. anta Pensionspolicy för

2.

anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

upphäva nu gällande Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den

20december20L7, S 152.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta
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Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde

Sammanfattning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda - OPF-KL 18). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är
följande:

.
.
.

Direktpension

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.
max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring
dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte
klarar att administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en
större risk fcir att felaktigheter kan uppstå.
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.
Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
föftroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, 9 2L7, att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde,

Beslutsunderlag

.
.
.
.
.

Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017,5 152.
Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförva ltn i nge ns tjä nsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 2021-09-2I, 5292.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, 5 2I7.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till

nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerandes sign
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E2L7

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde,

Sammanfattning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda - OPF-KL 1B), Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är

följande:

.
.
.

Direktpension
Mojlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.
max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring
dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte
klarar att administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en
större risk för att felaktigheter kan uppstå.
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv, Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.

Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspoliry till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.

Beslutsunderlag

r Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, $ I52
. Förslag till Pensionspolicy for anställda inom Melleruds kommun
o Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2027-09-2L, g 292.
u

Förslag

i

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till

nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes si

elSw
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nstyrelsens arbetsutskott

202r-09-2t
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Dnr KS 202I149t

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. anta

2.

Pensionspolicy frir anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag

upphäva nu gällande PensionspoltCy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december 2017, 5 152.

Sammanfattning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda - OPF-KL 1B). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är

följande:

.
.
r

Direktpension

Möjlighet till minskad arbetstid for äldre anställda
Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.
max 5 medarbetare. i samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring
dessa förmåner, Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte
klarar att administrera hanteringen av formånerna, All manuell hantering ger dessutom en
större risk för att felaktigheter kan uppstå.
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir formånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.

Slutligen hänvisas i nu gållande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och fdrtroendevaldas pensionsvillkor.

Beslutsunderlag

o
r
r

Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, g I5Z
Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerandes sign

Utd
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ragsbestyrka nde

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Sammanträdesdatum
Komm unstyrelsens arbetsutskott

Förslag

2027-09-21

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

2.

upphäva nu gällande Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december 2017,5 152,

Beslutsgång
Ordfciranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nde
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KOMMUN
Förslag till ny pensionspolicy
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslaget till ny pensionspolicy samt fatta beslut
om att den ska ersätta nu gällande pensionspolicy för Melleruds kommun daterad i dec.2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens pensionspolicy är i behov av uppdatering.
översyn gjorts av nu gällande policy.

I samband med det har en generell

Beslutsunderlag
Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, $

I52

Beskrivning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för foftroendevalda - OPF-KL 18). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är

följander

.
.
.

Direktpension
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
Pensionsforstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs. max 5
medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring dessa
förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen egentligen
inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte klarar att
administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en större risk för
att felaktigheter kan uppstå.
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.
Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.

Namn

Namn

Karl-Olof Petersson

Jeanette Sjölund

Beslutet skickas till
)oc(

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@,mel lerud. se
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Melleruds kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare
samt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunens pensions- och
trygghetssystem är en viktig del av medarbetarnas villkor för den framtida privatekonomin.
Bestämmelserna i kollektivavtalen är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller
individ uella överenskommelser,

Syftet med pensionspolicyn är att:

o
.
.

Beskriva det kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor.
Få bätlre kontroll och överblick över pensionsförmåner

Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner

PENSIONSAVTALET
PENSIONSAVTALET FÖR ANSTÄLLDA
Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet; Kollektivavtalad Pension
(KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda som har fått

rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas inte av
tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.

o
o
r

KAP-KL utan av det

KAP-KL gäller för alla anställda som

fyllt 28 år den 31 december 2013.
gäller
A KAP-KL
arbetstagare födda 1986 eller senare.
Nyanställda som är födda tidigare än 1986 och har en lön överstigande 7,5 Ibb har
möjlighet att ansluta sig till A KAP-KL

PENSIONSAVTALET FÖR FÖRTROEN DEVALDA
Föftroendevalda hanteras separat och ingår inte i denna policy. De avtal som gäller för
föftroendevalda är följa nde :
a

a

o

OPF-KLIB gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-K114 eller som

tillträtt

vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, regionen eller
kommunalförbundet.
OPF-KLIB gäller, i likhet med OPF- K114, inte för förtroendevalda som avgått 20L4-L2-3I
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta, För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla,
PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen gäller för föftroendevalda som
tillträtt tidigare än 2014.

Ko m m u nstyre
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UNDER ANSTÄLLNINGSTIDEN
PENSiONSNÅOCTVITITNG

TILL SAMTLIGA ANSTÄLLDA

De förändringar som genomförts i pensionssystem och avtal de senaste åren har gjort att
pensionsfrågorna blivit allt viktigare såväl för den enskilde som för arbetsgivaren, Det är
viktigt att de anställda ser pensionen som en del av anställningsvillkoren och att en trygghet
kan skapas inför pensioneringen. Tjänstepensionen kommer också att bli en allt viktigare
faktor för samtliga anställda framtiden, både genom själva pensionen men även genom det
försäkringsskydd som är kopplat till den.

i

LONEVAXLING TILL PENSION
Melleruds kommun erbjuder kommunens anställda att genom frivillig pensionsavsättning
bruttolöneväxla till pension. Kommunen erbjuder då rådgivning till den anställde om intresse
till löneväxling finns,
Löneväxlingen bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att Melleruds kommuns
kostnader är desamma oberoende av om löneväxling sker eller inte. Eftersom arbetsgivaravgiften är lägre för pensionsavsättningar, kan kommunen erbjuda ett tillägg till det
löneväxlade beloppet. Tillägget motsvarar en del av mellanskillnaden mellan sociala avgifter
på lön och den särskilda löneskatten på tjänstepensionen. Tillägget anpassas årligen till de
sociala avgifterna och den särskilda löneskatten.
De fackliga huvudorganisationerna har informerats och godkänt löneväxling till pension.

Erbjudandet för att löneväxla riktar sig främst till medarbetare med en lön över 8.07
inkomstbasbelopp. Löneväxling får tillsammans med övriga pensionsförmåner inom ramen för
anställningen inte överstiga skatteverkets regler för vad som är avdragsgillt. För att kunna
starta löneväxling ska avtal tecknas mellan Melleruds kommun och medarbetaren. Avtalet gäller
tillsvidare. Avtalet upphör att gälla när medarbetare så begär, när anställningen upphör eller vid
dödsfall. Arbetsgivaren har mojlighet att säga upp avtalet om skatteregler, annan lagstiftning
eller forhållanden i övrigt ändras.
Erbjudandet innebär:

.
.
.
.
.
.

En möjlighet till en förmån till lägre kostnad jämfört med om samma förmån betalas med
nettolön.
En högre sparpremie och därmed högre pension jämfoft med privat
pensionssparande.
Att nettolönen blir lägre efter skatt och löneväxling,
Att premieavsättningen till tjänstepensionen blir oförändrad.
Att den enskildes möjligheter till avsättning till privat pensionsförsäkring med
bibehållet skatteavdrag inte påverkas.
En möjlighet till högre total pension.
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ATT TÄNKA PÅ
Sjukpenning, föräldrapenning, a-kasseersättning och sjukersättning blir lägre för den som har

en lön understigande 7.5 prisbasbeloppl efter frivillig pensionsavsättning. Bostadsbidrag,
fdrskoletaxa, underhållsbidrag kan också påverkas. Gränsen för att föräldrapenning inte ska
påverkas är 10 prisbasbelopp2.
Om lön efter växling understiger in$änandetaket för allmän pension (8.07 inkomstbasbelopp3) minskar intjänandet till allmän pension. Därför avråds unttättdu med grundlön (efter
löneväxling) understigande årets inkomstbasbelopp att göra frivillig pensionsavsättning.
För anställd med en lön över 8.07 inkomstbasbelopp4 innebär löneväxling till pension jämfört
med en icke löneväxlingssituation att:

ll.r

a

Avsättningen till det allmänna pensionssystemet blir oförändrad.

a

Ersättningarna från socialförsäkringssystemen, exempelvis sjukpenning, tillfällig
föräldrapenning med flera, blir oförändrade.
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I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer

och
kommunen
i
enlighet
med
med
arbetsgivare,
erbjuder
nyckelpersoner i konkurrens
andra
bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan, Erbjudandet
omfattar förvaltningschefer, ekonomichef och HR-chef samt annan anställd i särskilt fall,
efter beslut av HR-chef i samråd med kommunchef.

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot
en premiebestämd ålderspension och risken överlåts till individen. Övriga pensionsförmåner
inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy. En premiebestämd
pensionslösning innebär en större flexibilitet och självbestämmande
den anställde i
jämförelse med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, Premien motsvarar den som
kommunen betalar för förmånsbestämd ålderspension i det fall kommunen tryggat den med
försäkring.

för

EGET VAL
En anställd som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta sig till
alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda
ålderspensionen. En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP- KL kan inte återgå till
ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Den anställde väljer själv om
premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring samt om försäkringen ska
tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas
till den närmaste familjen, detta definieras i lagstiftningen som pensionsförsäkring, som en
månadsvis pension om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Kommunen erbjuder via upphandlad pensionsadministratör individuell pensionsrådgivning i
samband med att den anställde ska fatta beslut om alternativ KAP-KL.

UTBETALNING
Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med
försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortaste
utbetalningstiden är vanligen fem år.
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Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter
individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är inte
en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas med återhållsamhet och i
särskilda fall.
Beslut om avtalspension fattas i varje enskilt fall av kommunchefen efter att förualtningschefen tillsammans med HR-chef fastställt om förutsättningarna för avtalspension är
uppfiTllda.

Pensionspolicyn ska ses över vart fiärde år och uppdateras vid behov såsom ex.vis då det skett
förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. HR-chefen har
tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att redigera smärre tekniska
uppdateringar såsom ex.vis förändringar utifrån lagstiftning. Övergripande förändringar beslutas
av kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen är kommunens centrala pensionsmyndighet när det gäller anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunstyrelsen beslutar i pensionsfrågor enligt denna
pensionspolicy.
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Pensionspolicy
för Melleruds kommun
Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2A17,5 152
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Melleruds kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare,
samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunens pensions- och trygghetssystem är en
viktig del av medarbetarnas villkor för den framtida privatekonomin.
Bestämmelserna i kollektivavtalen är ivissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller
ind ividuella överenskommelser.

Syftet med pensionspolicyn är att:

.
o
o
o
.

Beskriva det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor

bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner knutna
till ålder
Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra
förmåner som är knutna till ålder
Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den enskildes
behov och förutsättn i ngar
Öka attraktionen som arbetsgivare
Få

PENSIONSAVTALET FOR ANSTALLDA

Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension
(KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda som har fått rätt
till sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas inte av KAP-KL utan av det tidigare
pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.

o
o
.

för alla anställda som fyllt 28 år den 31 december 20L3.
gäller
A KAP-KL
arbetstagare födda 1986 eller senare.
Nyanställda som är födda tidigare än 1986 och har en lön överstigande 7,5 lbb har
möjlighet att ansluta sig till A KAP-KL
KAP-KL gäller

2
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PENSIONSAVTALET FÖR FÖRTROEN DEVALDA

Förtroendevalda hanteras separat och ingår inte i denna policy. De avtal som gäller för
förtroendevalda är:
OPF-KL gäller

för förtroendevalda som nytillträtt efter valet 2014.
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag
inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendeva lda.
a

PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen gäller

för förtroendevalda som

tillträtt tidigare än 2014

UPPDATERING

Melleruds kommun ser över pensionspolicyn vid behov eller på grund av förändringar i lagar
och kollektivavtal inom pensionsområdet.
BESLUTSORDNING

Kommu nstyrelsens personalutskott är komm unens centrala pensionsmyndighet

när det gäller anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor. Personalutskottet beslutar
pensionsfrågor enligt denna pensionspolicy.

i

UNOE R ANSTÄLLN I${GSTID
PENSIONSRÅDGIVNING TILL SAMTLIGA ANSTÄLLDA

förändringar som genomförts i pensionssystem och avtal de senaste åren har gjort att
pensionsfrågorna blivit allt viktigare såvälför den enskilde som för arbetsgivaren. Det är
viktigt att de anställda ser pensionen som en del av anställningsvillkoren och att en trygghet
kan skapas inför pensioneringen.
De

Tjänstepensionen kommer också att bli en allt viktigare faktor för samtliga anställda i
framtiden, både genom själva pensionen men även genom det försäkringsskydd som är
kopplat till den.
LÖNEVÄXLI NG TILL PENSION

Melleruds kommun erbjuder kommunens anställda att genom frivillig pensionsavsättning
bruttolöneväxla till pension. Kommunen erbjuder då rådgivning till den anställde om intresse
till löneväxling finns.
Löneväxlingen bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att Melleruds kommuns
kostnader är desamma oberoende av om löneväxling sker eller inte. Eftersom
3
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arbetsgivaravgiften är lägre för pensionsavsättningar, kan kommunen erbjuda ett tillägg till
det löneväxlade beloppet. Tillägget motsvarar en del av mellanskillnaden mellan sociala
avgifter på lön och den särskilda löneskatten på tjänstepensionen Tillägget anpassas årligen
till de sociala avgifterna och den särskilda löneskatten.
De fackliga huvudorganisationerna har informerats och godkänt löneväxling

till pension.

Erbjudandet innebär:

o

En möjlighet

o

med nettolön
En högre sparpremie och därmed högre pension jämfört med privat
pensionssparande

o
r
o

Att nettolönen blir lägre efter skatt och löneväxling
Att premieavsättningen till tjänstepensionen blir oförändrad
Att den enskildes mrijligheter till avsättning till privat pensionsförsäkring med

o

bibehållet skatteavdrag inte påverkas
En möjlighet till högre total pension

till

en förmån

till lägre kostnad jämfört med om samma förmån betalas

ATT TÄNKA PÅ

Sjukpenning, föräldrapenning, a-kasseersättning och sjukersättning blir lägre för den som har
en lön understigande 7.5 prisbasbeloppl efter frivillig pensionsavsättning. Bostadsbidrag,
daghemstaxa, underhållsbidrag kan också påverkas.
Gränsen för att föräldrapenning inte ska påverkas är 10 prisbasbelopp2.

Om lön efter växling understiger intjänandetaket för allmän pension (8.07
inkomstbasbelopp3) minskar intjänandet till allmän pension. Därför avråds anställda med
grundlön (efter löneväxling) understigande cirka 39 879 kronor per månad att göra frivillig
pensionsavsättning.
För anställd med en lön över 8.07 inkomstbasbeloppa innebär löneväxling

till pension

jämfört med en icke-löneväxlingssituation att:

o
a

Avsättningen till det allmänna pensionssystemet blir oförändrad.
Ersättningarna från socialförsäkringssystemen, exempelvis sjukpenning, tillfällig
föräldrapenning med flera, blir oförändrade.

| 7.5 prisbasbelopp
2016: 332 250 kr

: l0 prisbasbelopp

2016:443 000 kr

3

8.07 inkomstbasbelopp 2016: 478 55 I kr

a

7.5 inkomstbasbelopp 2016:444 750 kr
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ALTERNATIV KAP-KL

syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och
nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med
bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan.
I

Erbjudandet omfattar förvaltningschefer och motsvarande, samt annan anställd i särskilt fall.

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot
en premiebestämd ålderspension och risken överlåts till individen. Övriga pensionsförmåner
inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
En premiebestämd pensionslösning innebär en större

flexibilitet och självbestämmande för
den anställde ijämförelse med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen.
Premien motsvarar den som kommunen betalar för förmånsbestämd ålderspension i det fall
kommunen tryggat den med försäkring.
EGET VAL

till
alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda
ålderspensionen. En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP- KL kan inte återgå till
ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består.
En anställd som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta sig

Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller
fondförsäkring samt om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd.

Äterbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till den närmaste familjen, detta
definieras i lagstiftningen om pensionsförsäkring, som en månadsvis pension om den
anställde avlider.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

Kommunen erbjuder individuell pensionsrådgivning i samband med att den anställde ska
fatta beslut om alternativ KAP-KL.
UTBETATNING

Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med
försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livs-långt. Kortaste
utbetalningstid är vanligen fem år.
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DIREKTPENSION I SYFTE ATT BEHÅLLA NYCKELPERSONER

Ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde upprättas och villkorar att den anställde får
en extra pensionsavsättning. Pensionen tillfaller den anställde under förutsättning att denna
fullgör sina förpliktelser, exempelvis att jobba i kommunen fram till en viss ålder. Om den
anställde inte fullgör sina förpliktelser tillfaller pensionskapitalet kommunen.
En direktpension är:

r
o
o

En utfästelse om pension

Direkt utbetald från arbetsgivaren, därav namnet
Säkerställer att företaget har medel för utbetalning av pensionen vid
pensioneringstidpu nkten

o
r
r
o
o

En attraktiv förmån

för den anställde som gör den anställdes förmånspaket mer

konku rrenskraftigt
Ger kommunen en möjlighet att knyta upp nyckelpersoner och säkerställa

kompetens
Ger den anställde en säkerhet genom pantsättning av kapitalförsäkringen om
kommunen skulle hamna på obestånd
Utfästelsen kan omförhandlas
Flexibla förvaltningsalternativ

MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FöR ÄLDRE AN5TÄLLDA

lsyfte att stödja arbetslinjen och därmed öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta
till 65 år eller längre, samt i kompetensväxlingssyfte, kan kommunen erbjuda följande
alternativ för tillsvidareanställa som fyllt 6t är. Arbetstidsminskningen är ingen rättighet för
den anställde utan beviljas efter beslut i varje enskilt fall.

Alternativ

1:

Den anställde tillåts minska sin arbetstid till lägst 5O % av heltid. Lön betalas ut efter den
faktiska arbetstiden, och 100 % av lönen före arbetstidsminskningen fortsätter att
rapporteras som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt anställningstid,
dock längst till 55 års ålder. Den pensionsgrundande lönen förändras procentuellt med
faktiska löneökningar.

Alternativ 2:
Den anställde tillåts minska sin arbetstid till 80 Yo av sin sysselsättningsgrad, erhåller 9O % av
lönen före arbetstidsminskningen och L00 % av lönen före arbetstidsminskningen fortsätter
att rapporteras som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt
anställningstid, dock längst till 65 års ålder. Den pensionsgrundande lönen till
tjänstepensionen förändras procentuellt med faktiska löneökningar.

6
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För båda alternativen omregleras anställningen till den nya sysselsättningsgraden. Den
anställde ska så långt som det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter men i mindre

omfattning.
Arbetstidsminskningen beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till
förutsättningarna i verksamheten. Kostnaden belastar respektive förvaltning.
Efter särskilt beslut finns möjlighet att förlänga alternativ L och 2 till längst 67 ärs ålder. För
att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får den anställde inte ta annat arbete samtidigt som
arbetstiden i kommunen minskas.

Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension,
socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom den kontanta
lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan.

PENSIONSFÖRSTÄRKNI NG VID FÖRTIDA UTTAG

Anställda som är tillsvidareanställda, med en sysselsättningsgrad på minst 5A % av en heltid,
som harfyllt 61 år kan ansöka om pension och samtidigtfå en pensionsförstärkning.

korthet innebär erbjudandet att du avslutar din anställning i Melleruds kommun och i
gengäld får antingen en pensionsförstärkning iform av ett fast månatligt belopp eller en
procentsats av grundlönen (exklusive tillägg). Beloppet utbetalas varje månad till dess du
fyller 65 år. Denna månatliga utbetalning är skattepliktig och beloppet är detsamma under
I

hela utbetaln ingsperioden.
När anställningsförhållandet mellan dig och Melleruds kommun upphör får du inte längre
arbeta hos oss, men du är fri att arbeta hos en annan arbetsgivare om du skulle vilja det.
Pensionsförstärkning är inte en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas
särskilda fall. Återbesättning får endast ske i undantagsfall.
SÄRsKI LD AVTALSPENSI

oN

EN LI

i

GT ÖVERE NsKoM M ELSE (ÖK.SAP}

Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter
individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är inte
en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas med återhållsamhet och i
särskilda fall.
BESLUT

Beslut om avtalspension fattas i varje enskilt fall av kommunchefen efter att
förva ltn i n gschefen faststä I lt om förutsättn inga rna för avta lspension ä r u ppfyl

ld a
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

202L-72-OB

Änenor

g

Dnr KS 202L1626

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmä Kige besluta r att

1. anta avsiktsförklaring avseende Det

2,

Goda Livet i Dalslandenligt föreliggande förslag

uppdra åt kommunstyrelsens ordforande att underteckna avsiktsförklaringen,

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 "Det Goda Livet i Dalsland diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig uWeckling i Dalsland" (VGR Analys 2020:51).
Rapporten beskriver den långsiktiga uWecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar. Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
utvecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för
uWeckling, I rapporten presenteras ett förslag till en strategiför regional utvecklingspolitik för
Dalsland.

Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för
Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 2020 1202L.
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att fungera
som en ram för genomförande under perioden 2021till 2025.I planen beskrivs bland annat hur
genomförande och organisation ska se ut, Genom att anta avsiktsförklaringen åtar sig parterna
att medverka till och driva satsningar inom ramen för "Det Goda Livet i Dalsland" och den
genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.

Beslutsunderlag

. Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland.
o Komm nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottet beslut 202I-IL-30,5 411,
o Kommunstyrelsens beslut 202L-L2-0L, 9 Z7I.
u

i
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Sammanträdesdatum

202t-r7-0L

Kommunstyrelsen

sida
5

Dnr KS 2021/626

s27t

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1, anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalslandenligt föreliggande förslag.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att undefteckna avsiktsförklaringen.

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 "Det Goda Livet i Dalsland
(VGR
2020:51).
Analys
diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig uWeckling i Dalsland"
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
stru6urella förutsättningar. öen ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
upecklingsförutsättningär samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för
upeckling. I rappoften presenteras ett förslag till en strategiför regional uWecklingspolitik för

Dalsland.

Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Väneisborg, Lansstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för
Reg ionutvåckl i ngsnäm nden i Västra Göta landsreg ionen under 2020 | 202L.
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att fungera
som ön ram för genomförande under perioden 2021 till 2025. I planen beskrivs bland annat hur
genomföranOe o16 organisation ska se ut, Genom att anta avsiktsförklaringen åtar sig parterna
ätt medverka till och driva satsningar inom ramen för "Det Goda Livet i Dalsland" och den
genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.

Beslutsunderlag

.
.

o

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland'
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'
Arbetsutskottet beslut 20ZL-IL-30,5 411.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalslandenligt föreliggande förslag.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utd ragsbestyrkande

sign
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Kommunstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2021-11-30

rbetsutskott

s 41r

sida
25

Dnr KS 202U626

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland enligt föreliggande förslag

2.

uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 "Det Goda Livet i Dalsland diskussionsunderlag for en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland" (VGR Analys 2020:51).
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar, Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
utvecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för
utveckling. I rapporten presenteras ett förslag till en strategiför regional utvecklingspolitik för
Dalsland.

Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för
Reg ion utveckl i ngsnäm nden i Västra Göta la ndsreg ionen under 2020 I 202L
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att fungera
som en ram för genomförande under perioden 202Itil|2025.I planen beskrivs bland annat hur
genomförande och organisation ska se ut. Genom att anta avsiktsförklaringen åtar sig parterna
att medverka till och driva satsningar inom ramen för "Det Goda Livet i Dalsland" och den
genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.

Beslutsunderlag

.
.

Avsiktsforklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland.
Komm

Förslag

u

nstyrelseforva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

till beslut

på sammanträdet

l:e vice ordföranden

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar

att

1. anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet iDalslandenligt föreliggande förslag.

2. uppdra åt kommunstyrelsens

ordförande att undedeckna avsiktsförklaringen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

ndes

Utdragsbestyrka nde

n
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Från: Ka rl-Olof Petersson <karl.olof. petersson @ mel lerud.se>
Skickat: den 26 november 2021,3.4:38
Till: lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>
Ämne: Fwd: Reviderad avsiktsförklaring
Uppdatering
Med vänlig hälsning
Karl-Olof Petersson
Kommunchef
Kommunkansliet
Melleruds kommun
0530-181 05
www.mellerud.se
lmage

Från : Katri n Sive rby

<

katrin.siverbv@fa rgelanda.se>

Skickat: Friday, November 26,202L 1:07:50 PM
nfeldt <lena.tegenfeldt@va ne rsborg.se>;

Ja n- E ri k Sa m uelsson < ia nerik.samuelsson@amal.se>; Tomas Ekberg <tomas.ekberg@vgregion.se>; Agneta Mårdsjö
<agneta.mardsio@vqregion.se>; Jeanette Lämmel <ieanette.lammel@furbodal.se>; Agneta Johansson
<agneta.iohansson@dalsed.se>; Göran Eriksson <goran.eriksson@bengtsfors.se>; Karl-olof Petersson
< ka rl.olof. petersson @ mel lerud.se>
Ämne: Reviderad avsiktsförklaring

Til I : Le na Tege

Hej alla !
Bifogat finner ni en reviderad avsiktsförklaring
Länsstyrelsen har bestämt sig för att medverka och har föreslagit en mindre justering av punkt 4, där
orden "inom ramen för sina roller och uppgifter" lyfts in. Undertecknad bedömer att denna justering inte
påverkar innebörden av avsiktsförklaringen. Vidare är det nu klarlagt att länsöverdirektör Lisbeth Schultze
är den som ska skriva på avsiktsförklaringen, varför hennes namn lagts till.
Ha en fin helg!

Vänliga hälsningar
Katrin Siverby
Kommunchef
0528-5671-20
katri n.siverbv@fa rgela nda.se

Allhemsvägen 5,
458 80 Färgelanda
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Titel: Logotyp
Färgelanda kommun
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Färgela nda kommuns värdegrund

:

"Engagerod och företogsam med ett gott bemötsnde!"
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Avsiktsförklaring avseende "Det Goda Livet i Dalsland"
Denna avsiktsförklaring ("Avsiktsfcirklaringen") har träffats dag som nedan mellan Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Melleruds kommun, Vänersborgs
kommun, Ämåls kommun, Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län ("Parterna").

1. Bakgrund
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 en rapport med ett
diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalslandl. Rapporten
togs fram som en fristående utredning inom Västra Götalandsregionen på initiativ av
regionutvecklingsdirektören, vilken hade identifierat behovet tillsammans med
presidiet vid regionutvecklingsnämnden.
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar. Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina
liv och utvecklingsfrirutsättningar. Den beskriver dessutom landskapets resurser och
förutsättningar för utveckling och presenterar ett forslag till en strategi för regional
utvecklingspolitik för Dalsland. Vidare finns en koppling till den gemensamma visionen i Västra Götaland - Det goda livet. I underlaget presenteras ett förslag till strategi ftir Dalslands framtid - "Det Goda Livet i Dalsland".

Dialoger kring underlaget och dess förslag har för1s mellan kommunerna i Dalsland
inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 202012021.

Dialogema har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att
fungera som en ram för genomförande under perioden 2021 tiIl2025.

2. Strategi för "Det Goda Livet i Dalsland"
Det övergripande målet att öka dalslänningamas välbefinnande och har en direkt
koppling till Västra Götalands vision om "Det goda livet". Strategin har till syfte att
stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet. Fyra områden pekas ut som viktiga att följa: sysselscittning, samhörighet, attraktivitet och utbildning/skolresultat. Medlen för att nå mål och delmål består dels av fördjupade
satsningar med grund i ordinarie utvecklingsarbete, dels att "dalslandssäkra" implementering av det mer "komplexa" samhällsutvecklingsarbete som sker vid Västra
Götalands regionala noder. Till detta kommer den experimentella delen med Dalsland som testarena för breda satsningar som har förutsättningar att ändra de grundläggande ftirutsättningarna för omställning och utveckling långsiktigt och som i flera
fall visat sig framgångsrika i andra länder eller andra miljöer tidigare. De fem förslagen presenteras i principiella termer som en utgångspunkt för fortsatta diskussioner,
utredning och preciseringar. Strategin beskrivs schematiskt som nedan

1 "Det

Goda Livet i Dalsland - diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland", VGR Analys 2020:51
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3. Genomförande, övergripande organisation och projektplanering
Västra Götalandsregionen har tagit fram en plan ftir genomförande2021till20252,
vilken är tänkt att fungera som en ram för arbetet.

Kommunledningarna i Dalsland inklusive Vänersborg, Regionutvecklingsnämndens
presidium och ordförande i Fyrbodals kommunalförbund möts två gånger per år för
att stämma av genomförandet. En styrgrupp bildas med tjänstepersoner från
kommunerna, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och
Fyrbodals kommunalförbund. Styrgruppen ansvarar också för att genomförandet
följs upp och utvärderas.

2

"Det Goda Livet i Dalsland

-

plan för genomförande 2021-2025",vGR
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Utredningen och den följande processen har identifierat viktiga frågor som beskrivs i
denna plan men utan att i detalj precisera hur de ska genomföras. Förslagen har olika
starttid och löptid. Projektplaneringen bör, i de fall det inte redan finns, identifiera
aktörer, ansvar, åtgärder, resursbehov och tidplan. Ansvariga kontaktpersoner för
projekten utses av styrgruppen. De organisationer som är berörda ingår i arbetet. Arbetet följs upp en gång per år. Indikatorer för rnål och delmål samt för genomförandet som helhet och i dess olika delar beslutas av styrgruppen. Mål och delmål kopplas när det är lämpligt till motsvarande mål i "Regional utvecklingsstrategi för Västra
Götaland 2021 -2030" (RUS).

4. Parternas åtagande
Parterna åtar sig, inom ramen för sina roller och uppgifter, att medverka till och driva
satsningar inom ramen fcir "Det Goda Livet i Dalsland" och den genomförandeplan3
som tagits fram for ändamålet.

5. Kommunikation
Styrgruppen enligt punkten "Genomförande, övergripande organisation och projektplanering" ansvarar för att ta fram en kommunikationsplan för arbetet och för "Det
Goda Livet i Dalsland".

6. Giltighet
Avsiktsforklaringen träder i kraft vid parternas undertecknande och upphör att gälla
vid utgångenav 2025. Avsiktsfcjrklaringen kan dock ftirlängas om
genomförandeplanen inte är fullgiord och parterna är skriftligen överens om en
förlängning. Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland, som är central i
sammanhanget, löper till 2030 och en första utvärdering av densamma sker under
2024.

7. Finansiering
Västra Götalandsregionen bidrar inledningsvis med särskilda resurser till
genomförandet i form av en processledare med ansvar ftir helheten samt en person
som blir ansvarig ftir att driva arbetet med "Testarena Dalsland". I övrigt bär vardera
part sina egna kostnader och utlägg hänförliga till genomförandeplanens olika delar
med tillhörande projekt.

8. Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet
Ändringar i och tillagg till denna avsiktsförklaring är möjliga, men endast om de
skriftliga och godkända av alla parter. Denna avsiktsförklaring utgör inget legalt bindande avtal och pafts underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte
medföra någon skadeståndsskyldighet.

3

"Det Goda Livet i Dalsland

- plan för genomförande 2021-2025",vGR
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Denna Avsiktsförklaring har upprättats i nio (9) likalydande exemplar, varav Parterna erhållit
var sitt.
Bengtsfors kommun, 2021-

Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande

Dals-Eds kommun, 202I-

Martin Carling, kommunstyrelsens ordftirande

Färgelanda kommun, 2021-

Tobias Bemhardsson, kommunstyrelsens ordförande

Melleruds kommun, 2021'

Morgan E. Andersson, kommunstyrelsens ordförande

Vänersborgs kommun, 2021 -

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande

Ämåls kommun, 202I-

Michael Karlsson, kommunstyrelsens ordftjrande

67

Fyrbodals kommunalftirbund, 2021 -

Martin Carling, ordftirande i Fyrbodals kommunalftirbund

Västra Götalandsregionen, 2021 -

Kristina Jonäng, ordftirande regionutvecklingsnämnden

Länsstyrelsen i Västra Götalands Iän,2021-

Lisbeth Schultze, låinsöverdirektör
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Det goda livet i Dalsland
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plan för genomförande
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Beslut
1.

Regionutvecklingsnämnden godkänner förslag
Dalsland

*

till "Det

goda livet i

plan för genomförande".

till

2

Regionutvecklingsnämnden avsätter högst 2 000 000 kronor

J

kommunalforbund ör finansiering av processledning och kringkostnader
för arbetet under perioden 2022-01-01 till och med2023-12-31.
Regionutvecklingsnämndens beslut gäller under forutsättning att allmäuna

Fyrbodals

villkor uppfylls.
Sammanfattning av ärendet
Ett diskussionsunderlag till en strategi ör långsiktig utveckling i Dalsland - "Det
goda livet i Dalsland" (VGR Analys 2020:51) togs fram under 2020. Dialoger
kring rappofien och dess forslag har därefter för1s rnellan
regionutvecklingsndmndens presidium och kommunema i Dalsland inklusive
Vänersborg, samt Länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalforbund. Samtalen har
bekräftat analysens slutsatser och lett till ett ftirslag till en plan som kan ftiugera
som en ram ftir genomfiirande under perioden 202I
Planen kopplar tydligt an

bidra

till

till

tllI 2025.

den regionala utvecklingsstrategins mål och ska

att göra Dalsland mer robust och sammanhållet, jämlikt och öppet,

fossiloberoende och cirkulärt. Sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och

utbildning lyfts fram som delmål i planen. Medlen for att nå rnål och delmål
består av (A) ördjupade satsningar inorn ftillfoljda studier/minskat utanörskap,
högskoleutbildning, digitalisering och bioekonorni/fomybar energi, (B) Dalsland
som

teritoriell testarena for nya lösningar som bidrar till att ändra

de

grundläggande förutsättningarna för utveckling och ornställning samt

till

ökad

attraktivitet, (C) viktiga frågor inom olika sektorer som kräver fortsatt hög
prioritet om planens mål ska kunna nås.
Det fimrs en bred uppslutning kring inriktningen på arbetet samt hur stmktur och

i Dalsland, inklusive
Vänersborg, och regionutvecklingsnärnndens presidium möts två gånger per år ftir

process ska formas ftir genomförandet. Kommunledninguna

att stämma av genomiöranclet. En styrgmpp bildas med tjänstepersoner från
kommunerna, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och
Fyrbodals kommunalfiörbund.
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från regionutvecklingsnämnden' 2021 -l I -18
Analyseu "Det goda livet i Dalsland" har fått stor uppskattning och törslag till
inriktling har bedömts angelägen. Faller arbetet väl ut kan arbetssättet tjäna som

modell for liknande ansatser på andra håll i regionen.

Beslutsunderlag

o

Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-12

Skickas till

r

Jeanette Lämmel, Fyrbodals kommunalörbund' ftjr kämredom:
ean ette. I am mel

i

.

(rr;

twbodal.

se

Agneta Johansson, Dals-Eds kommun, ftir kännedom:
agneta. i ohan sson(@dal sed.se

r

Göran Eriksson, Bengtsfors kommun, fiir kännedom:
goran. eriksson(Dbenetsfors. se

.

Jan-Erik Samuelsson, Åmåls kommtln, for kämedom:
i

e

an-erik. santttelsson(@amal'se

Karl-Olof Pettersson, Melleruds komntun,

ör

kännedom:

karl.olot'.petersson@mellerud. se

o

Katrin Siverby, Färgelanda kommun, fiir kännedom:
katrin.

.

verby(@fargel anda. se

LenaTegenfeldt, Vänersborgs kommun,
Ie

o
r

si

na. te qen

f-e I

dt(@.v anersb o r s

-

s

ör

kännedom:

e

Lena Malm, länsstyrelsen, ftir kännedom: lena.malm(lDlansstyrelsen.se

Wictoria Hedendahl, ekonom VGR, for kärnedom:
wictoria.hedendahl(4v gregion. se

Justerare:

Justerare:

Justerare:
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Plan för genomförande av Det goda livet i Dalslan d 2A21

till 2025

Bakgrund
ltir genomltirande har tagits fram med grund i studien "Det goda livet i Dalsland
diskussionsunderlag {ör en strategi for långsiktig utveckling i Dalsland" (VGR Analys

Denna plan

-

2020:51). Srudien beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukfurella {iirutsättningar. Den ger en bild av hur Dalslänninganra ser på sina liv och

uwecklingsfiirutsättningar. Den beskriver dessutom landskapets resurser och förutsättningar
fibr utveckling och presenterar ett lorslag till en strategi ftir regional utvecklingspolitik for
Dalsland.
Dialoger kring rapporten och dess forslag har örts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalörbund och presidiet
fiir Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 202012021. Dialogerna har
bekräftat analysens slutsatser och lett till denna plan som är tänkt att fungera som en ram ftir
genomörande under perioden 2021 tlll2025.

Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland
Under vären 2021 har Regionfullmäktige beslutat om Regional utvecklingsstrategi for Västra
Götaland for perioden 2021 till2030 (RUS). Denna plan fiir utveckling i Dalsland ska ses
som en del i genomlorandet av RUS. Planen bidrar dir'ekt och konkret till det övergripande
målet för RUS genom att göra Dalsland mer robust och sammanhållet, jämlikt och öppet,
fossiloberoende och cirkulärt. Ett framgångsrikt genomörande kommer bidra till stärkt
konkurrenskraft, bättre kompetensörsörjning, ökad tillgiinglighet och delaktighet, mer
jämlika livsvillkor och mer resurseffektiva och biobaserade produkter och tjänster. Platsens
särskilda ftirutsättningar tas tillvara på ett bättre sätt och samspelet med omgivande regionala
noder ufvecklas. Allt detta i en del av regionen där de bakomliggande analysema visar att
dessa satsningar är särskilt berydelsefulla.
RUS har ffra långsiktiga prioriteringar: stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka
inkluderingen och knyta samman Västra Götaland. Planen fijr Det goda livet i Dalsland
innehåller satsningar inom samtliga de områden som RUS anger som viktiga insatsområden
ftir dessa långsiktiga prioriteringar. Den regionala uwecklingsstrategin har fyra kraftsam-

lingar som gäller till 2024. Även dessa ligger i linje med de fordjupade och särskilda
satsningar som ftireslås i Dalsland. RUS ftirutsätter ett gemensamt genomörande och
satsningar från flera parter ör att ffi genomslag. Planen lor Det goda livet i Dalsland innebär
att vi tar ett steg i den riktningen med samlade prioriteringar ör de kommande åren
(inledningsvis 2021 tlll2025) mellan kommuner och region.
RUS pekar ut flira vägledande principer for genorn{iirandet. Planen for Det goda livet i
Dalsland kan ses som ett konkret svar på hur dessa principer kan implementeras. Själva
grunden handlar om att ta tillvara de särskilda utvecklingsförutsättningama i Dalsland och
öka samverkan mellan orter som har olika sfyrkor och funktioner. Genomförandet ska ske i
ett underifrånperspektiv baserat på initiativ från landskapet. Den särskilda satsningen på
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experimentella och systemförändrande insatser i "Testaretra Dalsland" är sannolikt den itirsta
mer omfattande territoriella testarenan lor en region i Sverige och kan * inte minst genom att
dessa insatser följs upp och utt ärderas * bidra till att utveckla nya lösningar sorn sedau kau
implementeras i andra delar av regionen.

Plan för genomförande
Det övergripande rnålet för denna plan har en direkt koppling till visionen om Det goda livet
och är att öka dalslänningarnas välbefinnande. Det görs genom att levnadsförhållanden och
utvecklingsfor-utsättningar i landskapet förbättras. Fyra otnrådeu - sysselsättning,
samhörighet, attraktivitet och utbildning - är särskilt viktiga att stärka och fungerar som
delmål (se figur). Medlen ör att nå mål och delmål består av (A) ördjupade satsningar när
det gäller fullöljda shrdier/rninskat utanftirskap, högskoler"rtbildning. digitaliseriug och
bioekonomi/örnybar energi. Den andla delen (B) handlar om Dalsland som temitoriell
testarena ör nya lösningar som bidrar till att ändra de grundläggande lorutsättniugarna for
ufveckling och omställning samt till ökad attraktivitet. Den tredje delen (C) beskriver viktiga
fi'ågor inom olika sektorer som kr'äver forlsatt hög prioritet om planens mål ska kunna nås.
DEf GODA TIVET I DALSLAND
Livstillf redsställelse/Välbef innande

Syssel-

Sam-

Attrak-

Utbildning/

såttninB

hörighet

tivitet

Skola

t

t

t

f

A. Fördjupade satsningar
Dalslandsmodellen förfullföljda studier och minskat utanförskap
Campus Dalsland

- Högskoleutbildning

i Dalsland

Lltbyggnad av digital inf rastr-uktur
Bioekonomi och förnybar energi
B. Dalsland som testarena

Attraktivitet, kultur, turism och kollektivtrafik
Lårlingsplatser eller motsvarande för unga i Dalsland
Digitralisering

- digital decentralisering

av jobb från region och

stat

Dalsland som testarena för subjektivt välbefinnande

Attraktivt boende och atträkt;'rturism -byggande och strandskydd
€, Prioriterede ga$ningar inom ordinarie uwecl<lingsarbete

lnfrastruktur och kollektirtrafik, Kuituroch turism, Miljö,.
Näringslivsutveckling, Planering, Social hållbarhet, Utbildning

Innehållet presenteras här i rubrikform. I den bakomliggande rapporten beskrivs
grundtankarna mer utörligt. Innehållet har därefter utvecklats genom de diskussioner soln
lorts mellan parterna under 202012021. De./1tra.fördjupade satsningarna (A) gäller
uppbyggnad och utveckling av en modell flor fullföljda studier i Dalsland byggd på den så
kallade skottlandsrnodellen, vilken bland annat betonar vikten av att involvera alla berörda
parter inklusive närstående i en kombination av iusatser sour stärker både den sociala
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situationen och skolresultaten. Det gäller det fbrtsatta arbetet rned och etablering av
högskoleutbildning via Campus Dalsland. Det berör extra satsningar på utbyggnad av den
digitala infiastmkturen i olika former, såväl fysisk som mjuk dito, bland annat via de stöd
att arbetet med utveckling av och omställning till
bioekonomi och satsningar på förnybar energi kan bedrivas aktivt och fi'amgångsrikt.

regionen hanterar sarnt att se

till

Dnlslancl som testarena (B) innehåller f-em f-örslag. Det ltirsta handlar onr att rttveckla och
testa lösningar for kollektivtrafik som kan bidra till ökad attraktivitet, uppmärksamhet och
fler besökare. Det andra förslaget gäller möjligheten ltir alla iutbildning att få plats och
kontakter i arbetslivet och i sanrband med det att utveckla någon fotm av lärlingssystem. För
det tredje handlar det om de allt tydligare möjligheterna att decentralisera jobb från region
och stat i Västra Götaland med hjälp av digital teknik ftir att tillftira kunskap och kompetens
inorn viktiga områden. Det flärde berör möjligheten att göra Dalsland till testarena ltir

subjektivt välbefinnande/lycka. Satsningar kan handla orn allt ifrån att sttccesivt sätta
invånarnas livstillfi'edsställelse än tydligare i ceutrum för sarnhällsutvecklingen till att driva
de fi'ågor som är viktigast flor att lyfta välbefinnandet. Kunskapsläget är gott och internationella samverkanspafiner finns. Den femte arenan gäller frågan om boende och byggande som
kal bidra till ökad attraktivitet tör invånare och fttrister med kopplingar till strandskydd och
planering. Sarntliga forslag är utformade för att ge ökad uppmärksamhet ltir landskapet ocl.r
samtidigt bidra till utvecklingen inom områden sour är centrala för att uppnå målen i planen.

DeJiågor som behöt'et'ltriot'iteros inom clet ordirmrie utveclclingsnrbetet (Q presenteras
sektorsvis. Inom infrastruktur och kollektivtlafik är det viktigt att det dalsländska vägnätet
har hög prioritet och att arbetet med frågan orn dubbelspår Göteborg-Oslo kommer till en
lösning. Även ftirbindelserna med Karlstad behöver forbättras. De extm satsningar som giort
det möjligt rned en utbyggd persontrafik på järnvägsnätet i Dalsland är viktiga och försök
som görs för att utveckla modema rnobilitetslösningar inom kollektivtrafiken bör genomföras
även i Dalsland. Kulrursektorn är stark och vital i Dalsland och en avgörande tillgång för

vikt att de satsningar som görs fortsätter och att såväl kr.rlturens som
ftrrismens infrastmktur underhålls. Regionala initiativ kring "platsutveckliug" bör prioritera
orter i Dalsland när forutsättningar för det finns lokalt'

fi-amtiden. Det är av stor

Insatserna i planen har ett betydande fokus på utbildningsfrågan samt med denna fråga
kopplat till insatser for social hållbarhet, till exernpel i arbetet rned ftillföljda studier. Utöver
detta är Steneby och Dalslands folkhögskola viktiga resursel'. Dessa institutioners fllnktion
sorn mötesplatsel i landskapet bör kunna utvecklas ytterligare. När det gäller närir-rgslivs-

utveckling är det centralt att se till att de resnrser som finns vid regionala noder som
Innovatum, Kunskapsförbturdet Väst och hos aktörer med regionala uppdrag som exempelvis
A[ni kornrner Dalsland till del på ett strukturerat sätt. För att få fler kvinnliga entrepreuörer
men också ftir att öka landskapets attraktivitet for kvinnor är riktade satsningar på
entreprenörskap/foretagsamhet generellt och fi'ån tidiga åldrar till denna målgmpp viktiga.
Tanken pä att ta fram en gemensam översiktsplan eller gemensarnma principer for översiktsplanering har ftjrts frarn. Här bör länsstyrelsen och VGR kunna bidra aktivt. En långsiktigt
central fråga i det sammanhanget är hur tillgången till Vänern och Dalslands kanal ska kurura
utrrytdas bättre för ökad attraktivitet.
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övriga frågor
Det finns en bred samsyn mellan kommnner, region och länsstyrelse om behovet av att skapa
ökad uppmärksamhet och prioritering kring sifuationett i Dalsland på nationell nivå, irrte
minst med anledning av att riksdagen 2018 utsåg fyra kommuner i Dalsland till socioekonomiskt eftersatta, Arnbitionen bör vara att Dalsland ska prioriteras generellt och på sikt
kunna fungera som testarena for olika satsningar även från den nationella nivån. En
återkommande fråga i detta sammanhang är tillgängligheten till polis och arbetsörmedling i
va{e kommun. Det är också viktigt att det i genomförandet finns ett tydligt uppdrag att
bevaka och tillgängliggöra olika internationella, nationella och regionala satsningar fiir
Dalsland.

Genomforande och resurser
Beslut om att medverka till och driva satsningama i denna plan ör genomförande tas av
respektive part. Kommunledningarna i Dalsland inklusive Vänersborg och
Regionutvecklingsnämndens presidium möts två gånger per år för att stämma av
genomörandet. En styrgrupp bildas med tjänstepelsoner fi'ån kornmunema, Västra
Götalandsregionen, Liinsstyrelsen i Västra Götalands län och Fyrbodals kommunalfiirbund.
Utredningen och den öljande processen har identifierat viktiga frågor som beskrivs i denna
plan men utan att i detalj precisera hur de ska genomforas. Förslagen har olika starttid och
löptid. Projektplaneringen bör, i de fall det inte redan finns, identifiera aktörer, ansvar,
åtgärder, resursbehov och tidplan. Ansvariga kontaktpersoner ör projekten utses av
styrgruppen. De organisationer som är berörda ingår i arbetet.
Arbetet foljs upp en gång per år. Indikatorer för mål och delmål samt ftir genomörandet som
helhet och i dess olika delar beslutas av styrgruppen. Mål och delmål kopplas när det är
lämpligt till rnotsvarande mål i RUS. Styrgruppen har också ansvar for att ta fram en
kommunikationsplan fijr arbetet och lor Det goda livet i Dalsland.
Västra Götalandsregionen foreslås bidra med särskilda resurser till genomförandet i form av
en processledare med ansvar ör helheten samt en person som blir ansvarig ör att driva
arbetet med "Testarena Dalsland".
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Kommunfullmäktige

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. anta avsiktsförklaring avseende Det

2. uppdra åt kommunstyrelsens

Goda Livet i Dalslandenligt föreliggande förslag.

ordförande att underteckna avsiktsförklaringen,

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 "Det Goda Livet i Dalsland diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig uWeckling i Dalsland" (VGR Analys 2020:51).
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar. Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
utvecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för
utveckling. I rapporten presenteras ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för
Dalsland.

Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Vänersborg, Länsstyrelsen iVästra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet
för Region uWecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 2020 1202I.
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att
fungera som en ram för genomförande under perioden 2021 till 2025.I planen beskrivs bland
annat hur genomförande och organisation ska se ut, Genom att anta avsiktsförklaringen åtar
sig parterna att medverka till och driva satsningar inom ramen för "Det Goda Livet i Dalsland"
och den genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.

Beslutsunderlag

o Avsiktsförklaring

avseende Det Goda Livet i Dalsland.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 0s
karl,olof. petersson@mellerud.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

454 80 MELLERUD

E-post
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MELLERUDS

Komm

KOMMUN

Datum
202L-LL-L6

Beslutet skickas

till

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Melleruds kommun
Vänersborgs kommun
Åmåb kommun
Fyrbodals komm unalförbund
Reg ion utveckl i ngsnäm nden, Västra Göta la ndsreg ionen
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Statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer 2O2l
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget,

Säkerställa

en god vård och omsorg om äldre personer,

2,

anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr.

Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetpropositionen för 202I beslutades om ett permanent generellt
statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på bemanning eller liknande. Statsbidraget "säkerställa
en god vår och omsorg om äldre personer" administreras av Socialstyrelsen. Kommunen har
ansökt och erhållit bidraget från Socialstyrelsen för 202L Bidraget får användas utifrån lokala
behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Rekvirerade medel
för 202L kommer inte att återkrävas.
Rådet för kommunal redovisning, RKR, har som huvuduppgift att främja och uWeckla god
redovisningssed i kommuner i enlighet med lagen om kommunal boKöring- och redovisning,

att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag och ska
redovisas under skatteintäkter med följande motivering: Socialstyrelsens anvisningar för att
rekvirera statsbidrag för 2021framgår att: rekvirerade medel för 202L kommer inte att
återkrävas. Detta innebär att med gällande normering ska bidraget 2021 klassificeras som
ett generellt statsbidrag, då det inte föreligger några villkor i form av krav på prestation från
bidragsmottagaren att genomföra vissa avgränsade åtgärder for att få tillgodogöra sig bidraget.
RKR beslutade i oktober

Socialnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag 4,9 mkr, vilket finansieras genom höjd budget
för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Det är inget nytt bidrag utan det är
klassificeringen av hur bidraget ska bokföras som har ändrats. Socialnämnden har räknat in
detta bidrag i prognos 2 for helåret.

Ärendet är avstämt med kommunens sakkunniga revisorer.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottet beslut 202I-LI-30, S 402.
o Kommunstyrelsens beslut 202I-12-0I,5 281,
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Dnr KS 20211633

Statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer 2021.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget,

Säkerställa

en god vård och omsorg om äldre personer.

2,

anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr'

Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetpropositionen för 202L beslutades om ett permanent generellt
statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på bemanning eller liknande. Statsbidraget "Säkerställa
en god våi och omsorg om äldre personer" administreras av Socialstyrelsen, Kommunen har
uns-Okt och erhållit bidiaget från Socialstyrelsen för 202L. Bidraget får användas utifrån lokala
behov i syfte att möjliggöra förbättringar och uWeckling av verksamheten. Rekvirerade medel
för 2O2L kommer inte att återkrävas'
Rådet för kommunal redovisning, RKR, har som huvuduppgift att främja och utveckla god
redovisningssed i kommuner i enlighet med lagen om kommunal bokföring- och redovisning.

oftober att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag och ska
redovisas under skatteintäkter med följande motivering: Socialstyrelsens anvisningar för att
rekvirera statsbidrag för 202L framgår att: relorirerade medel för 202L kommer inte att
återkrävas. Detta innebär att med gällande normering ska bidraget 2021 klassificeras som
ett generellt statsbidrag, då det inte föreligger några villkor i form av krav på prestation från
bidågsmottagaren att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget.
RKR beslutade i

Socialnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag 4,9 mkr, vilket finansieras genom höjd budget
för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Det är inget nytt bidrag utan det är
klaslificeringen av hur bidraget ska bokföras som har ändrats, Socialnämnden har räknat in
detta bidrag i prognos 2 för helåret'
Ärendet är avstämt med kommunens sakkunniga revisorer.

Beslutsunderlag

.

o

Komm

u

nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Arbetsutskottet beslut 202L-tl-30, E 402.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C)r Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1, socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget,
en god vård och omsorg om äldre personer.

2.

anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr'

Beslutsgång
Ordförande frtgar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta
Utdragsbestyrkande

sion

J+t

79

Säkerställa

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm u nstyrelsens

S

a

rbetsutskott

402

Sammanträdesdatum

sida

202t-LL-30

11
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Statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer 2O2L
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget, Säkerställa
en god vård och omsorg om äldre personer'

2.

anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr.

Sammanfattning av ärendet
samband med budgetpropositionen för 2021beslutades om ett permanent generellt
statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på bemanning eller liknande. Statsbidraget "Säkerställa
en god vår och omsorg om äldre personer" administreras av Socialstyrelsen. Kommunen har
ans-ökt och erhållit bidraget från Socialstyrelsen för 202L Bidraget får användas utifrån lokala
behov i syfte att möjliggöra förbättringar och uWeckling av verksamheten. Rekvirerade medel
för 202L kommer inte att återkrävas.

I

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har som huvuduppgift att främja och utveckla god
redovisningssed i kommuner ienlighet med lagen om kommunal bokföring- och redovisning'

att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag och ska
redovisas under skatteintäkter med följande motivering: Socialstyrelsens anvisningar för att
rekvirera statsbidrag för 202L framgår att: rekvirerade medel för 2021kommer inte att
återkrävas. Detta innebär att med gällande normering ska bidraget202l klassificeras som
ett generellt statsbidrag, då det inte föreligger några villkor i form av krav på prestation från
bidågsmottagaren att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget.
RKR beslutade i oktober

Socialnämnden tillförs därfor ett tilläggsanslag 4,9 mkr, vilket finansieras genom höjd budget
för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Det är inget nytt bidrag utan det är
klassificeringen av hur bidraget ska bokföras som har ändrats. Socialnämnden har räknat in
detta bidrag i prognos 2 för helåret.

Ärendet är avstämt med kommunens sakkunniga revisorer'

Beslutsunderlag

o

Kommunstyrelseförvaltni ngens tjänsteskrivelse'

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

l.

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget, Säkerställa
en god vård och omsorg om äldre personer.

2, anslaget

finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr.

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

sign

Utd ragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
Socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget,
Säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer.
Anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr
Sa

mmanfattning av ärendet

I samband med budgetpropositionenför 202I beslutades om ett permanent
generellt statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på bemanning eller liknande.
Statsbidraget "säkerställa en god vår och omsorg om äldre personer"
administreras av Socialstyrelsen. Kommunen har ansökt och erhållit bidraget från
Socialstyrelsen för 2021. Bidraget får användas utifrån lokala behov i syfte att
möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Rekvirerade medel för
2021 kommer inte att återkrävas.
Rådet för kommunal redovisning, RKR, har som huvuduppgift att främja och
utveckla god redovisningssed i kommuner ienlighet med lagen om kommunal
bokföring- och redovisning.
RKR beslutade i oktober att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag
och ska redovisas under skatteintäkter med följande motivering: Socialstyrelsens
anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2027 framgår att: rekvirerade medel
för 202L kommer inte att återkrävas. Detta innebär att med gällande normering
ska bidraget 2021 klassificeras som ett generellt statsbidrag, då det inte föreligger
några villkor i form av krav på prestation från bidragsmottagaren att genomföra
vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget.

Socialnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag 4,9 mkr, vilket finansieras genom
höjd budget för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Det är inget nytt
bidrag utan det är klassificeringen av hur bidraget ska bokföras som har ändrats.
Socialnämnden har räknat in detta bidrag i prognos 2 för helåret.
Ärendet är avstämt med kommunens sakkunniga revisorer.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Karl Olof Petersson
Kommunchef
Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud,se

Beslutet skickas

till

Socialnämnden
Ekonomichef
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fijr-liincs

till

och sl<a recicrvisas

till

legeringerr (Strcialcleparten')rilrtct) surast clen

3l

deceniLrer'202

l.

13. Åntlritrg ttv t'cdovisnittgstlttlttnt rned unlet{ning tn, crt'ltctcl rrrctl t:ot,itl-19
I legelingsbeslut I:2 den 5 nrars 2t)201.5202()l0l23l) hal Socialstylelsen fatt uppdrirg onr vrird och behanclling vid
l< I i

nraktcri cbcs\.'iir

i

pt'itttärvår'clclr sarnt iclcn gynckologiska spccialistviirdcn. Errligt bcslutct ska uryndighctcrr rsdovisa uppriragct scnast dcn -ll
rriars 202 I . Uppdraget ska istiillet rerlovisas till regelingen (Socialdepartenrenfet) senast tlen -30 septernber 2tl2 l.

Socialtjänst m. m.
l.

l:äzle la statsbi.clrug

till

kontnturtct'un för'cttt siikcrstiillu ett gocl vårtl ot:lt otllsot'g ttt'iildra pc]'.\on.e

t'.

uncL-r2021 anr'ånda4000000000kroriorfijrändarrrålct.Avdcssanrcllel skaSocialstyrelseufördcla-l 998500000kronortill
lantlets l<ornmuner i enliglret nreci bilagd ftirclelningsnyckel. bilugu 1. N'[ecflen ska re[<vir-ertrs fl-iin Socialsfvrelsen utan

ansökningsförlarandc. Medlen får användas utifi'ån lol<ala bchov i syfic att niöjliggöra förbättringar och utvecl<lirrg ar,
rzerksan'rheten. Exempel pir utvecklingsomr'åden kan vara fiirbättlacl arbetsmiljö och arbetsvillkor', arbete fiir personcentrerad
r,ård och onrsorg av pcrsollcr med denrcnssjukdorr, rlotvc'rka cnsanrhet bland äldre, öka pcrsonalkontinuitctr-n. ltrrbättra
santterkan t.nellarr socialdänst och den lconrnrnnala och regiorrala hälso- och sjukvården, för'ebygga surittspricirrirrg, utveckla
inonr r.'erksamhetsourråden där'kornnrLrnen har avtal rled friståerrcle aktörel ska dessa hti nrö-ilighet atl ra del av biclraget.
Uppdraget ska rcclovisiis tillregeringcn (Socialclcpartcmr-ntct) scnast clcu,l0 okbbcr 2022. Ay lcclovisningcn ska fi-arrgii
rnecllerr har arrvänts, hLrr tillskottet har påverkat lcortrrnutrens egen tilldelning av nredel

[rur-

till äldreornsorgen och ivilken

cgna kostnadcl koppladc till albctct. Kosfnacicrna ska bclasta utgifisområdc 9 Hiilsovår-cl, sjukvård och sociaI onrsors, anslirgct
4:5 Stinrulansbidrag och iitgiirdel inorri iilch-eornlirdet, arrslagsposten I Älch'eornsorgssatsrring.
tlc ntetr,s

sjukclorn

nrcd dcmurssjukdorn sanrt för att, utifi'ån erc,urpclvis den uationc'lla stlategin för on.rsorg our pel'sorler nred demenssjukdorn

rncdclska Socialstyrclscn fördela 608 500 000 klonor till landets komuruncr icniighct nrccl bilagd förclclningsnyckcl. hilugu

2.

kornmLinrtr hal avtal rnc'd fl-iståencie aktör'cr ska dcssa ge's mi{lighe't att ta c'lel av bidraget. Myndigheten ska iiven tölja upp hur
konrnrunerna har anviint nredlen och ivilken utsträckning sour h'iståencle al<törer fätt tillgång till stinrulansnredel sonr av
500 000 kronor fiil cgrra kostnacler koppladc till arbctct. Uppdragct ska rcclor.'isas till rcgeringcn (Socialdcpartcrncnfct)
senast den 30 oktober 2022. I(ostnriclerna ska belasta utgiftsonrrirde 9 Hiilsoviird, sjukviild och sosial oursorg, anslaget 4:5
Stinrulansbiclrag oclr åtgärdcr inour äldrconrrådct, anslagspostcn I I Urvccl<lingsnreclcl - Socialstylclsen.

högst

I

till kontnntuet'ttu.för subvctttiottet' av.litniljehtnrsplut'eringttr
Socialstylclscn ska ta tianr cn fördchringsnyckcl och ftjrclela statsbidrag till komuruncr för subvcntioncr av
larril.ielierlsplaceringar och tär under 202 I anr'ända 2-50 000 000 klorror iör iindanrålet. Av dessa nreclel sl<a Socialsryrelsen
f'ör'dela 248 500 000 l<rorrol i cnlighct mcd fi'amtagcn förclclningsnyckcl. Fördclningsrryckeln ska ['raseras på r'clovanta nvokcltal
3. Fiit'tlclu slttlsbit[r'ttg

clär l<ostnader är err av derlr. Syftet är att säkc-rställa att barn och unga sonr är i behov av en lamiljehernsplacerirrg slca lå sirra
?02

I

använcla högst

I

500 000 klonor för'cgna kostnaclcl kopplardc

till arbctct. Mccllcu ska rckvircras tl'ån Socialslyrclscrr

konrrnuncl son'i angivit att de önskar ta dcl av dcssa mcclcl. Mynclighctcn s[<a iir,'cn fölla upp hur komnruncma hal anr:iir.rt
nrerllen. Uppdlaget sl<a delledor,isas senast clen I juni 2022 respel<tive 2023 avseerrcle korrrrnurrernrrs arrvänclning ar, cle
tillrlelade rnu-cllen sanrt slutredovisits till regeringen (Sooialdeparter.nentet) senast cien l.iuni 1024. Kostnaclenra ska belasta
utgiftsområclc 9 Hiilsovåt'd. s.iukvård och social olnsorg. anslagct 4:7 Bidrag till utrrccl<ling av socialt arbctc nr.rn.,
ansIagsposten I Subventionering av fiuriljehenrsplacelingar.
4. Lippdrug otn ulhildtrirtgs- oc:h. kunshuptntu.teritrl ont par'.;otrlig ttssistun,r

83

ritarr

2021-03-03 Dnr 9.2-6782/2021

SOCIALSTYRELSEN

tuvtUsf bdupptl@l
^ilöiltrg.€Tå

5 147 898

Morkoryds kommun
Morks kommun

5 292 898

I

Melleruds kommun

4 958 lO2

Mjölby kommun

|

Moro kommun

10 789 787

Mofolo kommun

19484015

749 168

Mullsjö kommun

3 457 932

Munkedols kommun

5 r55 698

Munkfors kommun

2165757
20 718 991

Mölndols slod
Mönsterös kommun

6707 867

Mörbylöngo kommun

7 903 844
33 058 347

Nockq kommun
Noro kommun

5 706 887

Norbergs kommun

3 057 540

Nordonstigs kommun

4 904 903

Nordmolings kommun

3 782 925

Nonköpings kommun

53 171 549

Nontölje kommun

33 060 947

2 126758

Norsjö kommun

l0

Nybro kommun

108 600

3 632 t28

Nykvorns kommun
Nyköpings kommun

26 748 27t

Nynöshomns kommun

t2

Nössjö kommun

13 134 940

456 354

Ockelbo kommun

3 036 740

Olofströms kommun

7 009 46t

Orsq kommun

3 678 927

Orust kommun

8759 227

Osby kommun

6 6ffi874

Oskorshomns kommun

r

3 030 943

Ovonåkers kommun

6 328 275

Oxelösunds kommun

6 700 068

Pojolo kommun

3 959 722

Portille kommun

12796947
3 106 939

Perslorps kommun

19 218 820

Piieö kommun
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ARENDE 5

Finansiering av nytt HR-system
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende
nytt HR-system.

2.

anslaget finansieras genom minskad likviditet.

Sammanfaftning av ärendet
Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Ämål håller på att implementera ett nytt
personalsystem, då det gamla inte längre utvecklats utifrån nya lagkrav mm,
Tanken var att implementeringen skulle hanteras som en investering via Dalslands miljö- och
energiförbund. Dock så visade det sig att detta inte gick att genomföra och därför föreslås nu
ett tilläggsanslag för detta projekt.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 202L, g 277, att ge enhetschef för Digital seruice
att lämna en återrapport vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2022från den
workshop som kommer att genomföras den 9 december 2021.

Beslutsunderlag

o Komm nstyrelseförua ltni ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottet beslut 202L-LI-30,5 399.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-L2-0L, 5277.
u
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Dnr KS 20211568
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Finansiering av nytt HR-system
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar at:

1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende nytt
HR-system.

2.

anslaget finansieras genom minskad likviditet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge enhetschef för Digital seruice att lämna en återrapport vid
kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2022frän den workshop som kommer att
genomföras den 9 december 2Q2t.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Åmål håller på att implementera ett nytt
personalsystem, då det gamla inte längre ufuecklats utifrån nya lagkrav mm.
Tanken var att implementeringen skulle hanteras som en investering via Dalslands miljö- och
energiförbund. Dock så visade det sig att detta inte gick att genomföra och därför föreslås nu
ett tilläggsanslag för detta projekt.

Beslutsunderlag

o
o

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'
Arbetsutskottet beslut202l-Lt-30, S 399.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmä ktige besluta r at:

1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende nytt
HR-system,

2. anslaget

finansieras genom minskad likviditet'

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Beslutet skickas

till

Enhetschef Digital Service

Utd ragsbestyrkande

si
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Finansiering av nytt HR-system
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende nytt
HR-system.

2.

anslaget finansieras genom minskad likviditet,

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Ämål håller på att implementera ett nytt
personalsystem, då det gamla inte längre utvecklats utifrån nya lagkrav mm.
Tanken var att implementeringen skulle hanteras som en investering via Dalslands miljö- och
energiförbund. Dock så visade det sig att detta inte gick att genomföra och därför föreslås nu
ett tilläggsanslag för detta projekt.

Beslutsunderlag

.

Kommu nstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar at:

1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende nytt
HR-system.

2.

anslaget finansieras genom minskad likviditet.

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum

202r-rt-77

Diarienummer
KS 20211568

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Finansiering av nytt HR-system
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
Tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende
nytt HR-system. Anslaget finansieras genom minskad likviditet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Ämål håller på att implementera
ett nytt personalsystem, då det gamla inte längre utvecklats utifrån nya
lagkrav mm. Tanken var att implementeringen skulle hanteras som en investering
via Dalslands miljö- och energiförbund. Dock så visade det sig att detta inte gick
att genomfora och därför foreslås nu ett tilläggsanslag för detta projekt.

Bakgrund
Kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Ämål har sedan många år
samarbetat runt gemensamt lön/HR-system. Är 2018 påbörjades en upphandling
av nytt lön/HR-system i gemensam regi, då nuvarande system har fasats ut av
leverantören och underhålls inte längre, D v s att vi inte längre kan få support och
utveckling på systemet.

Analys
Från början var det meningen att det nya HR-systemet skulle ägas av Dalslands
miljö- och energiförbund (DMEF), som skulle göra en upplåning med motsvarande
investeringsbelopp. Kostnader för drift, avskrivning och ränta skulle faktureras
kommunerna årligen under avtalsperioden.
Upphandlingen är gjord gemensamt men avtalen med systemleverantören
tecknades med varje kommun i stället för DMEF, varvid investeringen måste
belasta respektive kommun. Då DMEF inte har något att koppla sin investering och
eventuella lån mot.

I kommunens

investeringsplan för i år och kommande år finns inget
investeringsprojekt for detta projekt. Utgiften beräknas totalt till 2,5 mkr för 202t
och 2022. Ett tilläggsanslag föreslås därför beviljas för detta ändamål och
finansiering sker genom minskad likviditet. Om DMEF skulle äga systemet hade
finansiering skett via nyupplåning. Kommunen har för tillfället god likviditet så
finansiering kan ske via minska likviditet.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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KOMMUN

202r-tt-77

Diarienummer
KS 20211568

Slutsats

påverkas
En investeringsbudget för detLa viktiga projekt behövs. Driftkostnaderna
inte av denna hantering.
Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed håller på att implementera ett nytt
HR-system då det gamla inte längre utvecklats utifrån nya lagkrav mm.
kommunens investeringsplan för i år och kommande år finns inget
investeringsprojekt för detta projekt. Utgiften beräknas totalt till 2,5 mkr. Ett
tilläggsanslag fåreslås därför beviljas för detta ändamå1. Driftkostnaderna påverkas
inte att denna hantering. Finansiering sker via minskad likviditet.

I

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0s30-181 37
elisabeth.ca rlstein@mellerud.se

Torbjörn Svedung
Digitalisering- och
Informationssä kerhetschef

Beslutet skickas

till

Kommunchef
HR-chef
Ekonomichef
Förva ltn i ngsekonom sam

hä lsbyg g nadsförvaltn
I
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MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

202t-12-08

Änenor o

Dnr KS 202L/6Ls

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut 2021-08-31 med

revisionsrappoft
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2021-01-01-2021-08-31.
Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,9 mkr, vilket är 1,3 mkr bättre än
budget. Budgetawikelsen beror dels på effekter och åtgärder för Covid-19 som kompensation
för sjuklönekostnader, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre
personalkostnader för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter. En annan orsak till den
positiva budgetawikelsen är att avsatta medel för utveckling av det miljö-och energistrategiska
arbetet ännu inte har använts.
För helåret prognostiseras ett resultat mellan 0 mkr och -0,2 mkr beroende på om
konsultinsatser kommer hinna genomföras inom myndighetsarbetet. Det är bättre än
budgeterade resultatet för 202I som är -0,5 mkr,

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2021-08-31.
r Revisionsrapport med utlåtande.
o Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07 , g 20
o Komm nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottet beslut 202I-IL-30,5 400.
o Kommunstyrelsens beslut 20ZL-L2-0L, 9 278.
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Dalslands miUö- och energiförbunds delårsbokslut 2021-08-31 med

revisionsrappoft
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2021-01-01-2021-08-31.
Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,9 mkr, vilket är 1,3 mkr bäftre än
budget. Budgetawikelsen beror dels på effekter och åtgärder för Covid-19 som kompensation
för sjuklönekostnader, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre
personalkostnader för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter. En annan orsak till den
positiva budgetawikelsen är att avsatta medel för utveckling av det miljö-och energistrategiska
arbetet ännu inte har använts.
För helåret prognostiseras ett resultat mellan 0 mkr och -0,2 mkr beroende på om
konsultinsatser kommer hinna genomföras inom myndighetsarbetet. Det är bättre än
budgeterade resultatet för 202I som är -0,5 mkr.

Beslutsunderlag

o
o
o
o
o

Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2021-08-31
Revisionsrappoft med utlåtande,
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07,920
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, 5 400.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen,

Beslutsgång
Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Utdragsbestyrkande
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Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut 2021-08-31 med

revisionsrappoft
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2021-01-07--20210B-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,9 mkr, vilket är 1,3 mkr bättre än
budget. Budgetawikelsen beror dels på effekter och åtgärder för Covid-19 som kompensation
för sjuklönekostnader, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre
personalkostnader för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter. En annan orsak till den
positiva budgetawikelsen är att avsatta medel för utveckling av det miljö-och energistrategiska
arbetet ännu inte har använts.
För helåret prognostiseras ett resultat mellan 0 mkr och -0,2 mkr beroende på om
konsultinsatser kommer hinna genomföras inom myndighetsarbetet. Det är bättre än
budgeterade resultatet för 202L som är -0,5 mkr.

Beslutsunderlag

.
e
o
.

Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2021-08-31
Revisionsrapport med utlåtande.
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07, g 20
Komm u nstyrelseförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta
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Kommunstyrelsen

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut 2021-08-31 med
revisionsrapport
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen
Sa

mmanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2021-01-01--202L0B-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,9 mkr, vilket är 1,3 mkr bättre än
budget. Budgetawikelsen beror dels på effekter och åtgärder för Covid-19 som kompensation
för sjuklönekostnader, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre
personalkostnader för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter. En annan orsak till den
positiva budgetavvikelsen är att avsatta medel för utveckling av det miljö-och
energistrategiska arbetet ännu inte har använts.
För helåret prognostiseras ett resultat mellan 0 mkr och -0,2 mkr beroende på om
konsultinsatser kommer hinna genomföras inom myndighetsarbetet. Det är bättre än
budgeterade resultatet för 202L som är -0,5 mkr.

Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2021-08-31.
Revisionsrapport med utlåtande.
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 202I-10-07, g 20

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

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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kommunen@mellerud.se

Ingrid Engqvist
Från:

Skickat:

Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Dan Gunnardo
den 9 november 2021 11:30
Kommu nstyrelsen; Kommu nen; kom mu n@da lsed.se; kommu n@fargelanda.se
Marie Johansson
Delårsbokslut 2021
4 - Delårsbokslut 2021-08-31 DMEF.pdf; Dalslands-Miljo-och-EnergiforbundUtlata nde-avseende-delar -2021-signed-2342099.pdf; Revisionsra pport delår 202
Dalslands Miljö och Energi.pdf

Hej

Nu har jag äntligen fått revisionsrapport och revisorernas utlåtande avseende förbundets delårsbokslut2O2l
Bifogar delårsbokslut2027 samt revisionsrapport och revisorernas utlåtande.

Med vänlig hälsning

Dan Gunnardo
Förbundschef
Dalslands miljö- och energiförbund
Mail : dan.gunnardo@dalsland.se
Tfn. 0709832550
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Datstands Mitjö
& Energiförbund
Sammanträdesdatum

202t-7A-O7

DMEF q 20

Delårsbokslut 2O21-O8-31 Dalslands miljö- och
energiförbund
Direktionens beslut
Direktionen godkänner upprättat delårsbokslut för perioden 2O2l01-01 - 2021-08-31 och överlämnar detta till kommunerna och
revisorerna.

Bakgrund
Delårsbokslut 2021 för förbundet föreligger. Dalslands miljö- och
energinämnd har antagit den del av bokslutet som omfattade
nämndens verksamhet 2021-09-23.
Delårsbokslutet redovisar statusen avseende både ekonomiska och
kvalitativa faktorer.

Beredning:
Presidium 202I-49-27
Förbu ndsch efe ns tjä nsteskrivelse

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

Expedieras:
KF
KF
KF
KF

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Fårgelanda kommun
Melleruds kommun
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Rcvisolelna

I(orunurnfullnräklige i Bengtsfot's, Dals-Ecl, Fåirgelarrcla, oclr

Mcllelud komrnnner
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Dalslandsl<onr-

nlullclnas koururunalför'bund

Utlåtande avseende delål'srappot't 2021
Ro,isoterua skall varje år'i sanrband ntcd gt'ansl<niugen av delår'srapporlcrr gör'a en
bedömning av orn lesultatet iir förenligt mecl kraven på god ehonomisk hushållning
Bedönrningcu slcall avse bådc finansiella rrrål eich verl<sanrhetsrnirl. I(omlnunallagctrs kt'ar, 1lå attdclzirslaltllortcn sl<all lrehancllas ifulhnäl<tigc gäller iiven l<onrnurnalförbnnd.

Ettligt l<omtluttallagen I I l<ap 5 sS slcall buclgeten innehålla eu plan för'verksanrhetctt och el<onolrti unclct' budgetåre{. Mfrl och riktlinycl sour hal bctydclse för'god
el<onornisl< huslrållning sl<all anges försåväl vell<sarnhet sorn elcononi.

Vi

har övelsil<tligt gt'ansl<at för'bunrle{s de lårsraplloll per 2021-08-3 I En öt,ersilctlig
glanskrring är r,äserrtligt bcgränsad och iuril<tad på analys och urindrc på dctaljgranskttittg. Granslcningsrcsultatct fraurgår av bifbgad revisiousrapport sotn utarbe-

tats av PwC.

tJtift'ån gettontförri grattslctring gör vi följarrde bedömrrirrg av lörburrdets delår'.srapport:

Ilesultotel i tlalciru'ctpporten iir rtplu'tiltad i enlighet mecl lageus kt'ctt, och god redovistrirtg:;sed i

iivrigt i ullt viiseutligt.
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Deltagare
DALSLANDS rulL.]ö

ocH ENERclrÖReu].lo 222ooo-a877 sverige

Signerat med Svenskt BanklD

2A2H1-OS O8:O7:45 UTC

Nanln returnerät från Svenskt BanklD: THOMAS GLUE

Dalum

Thomas Glue
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-posl

V

Signerat

2021-11-03 08:07:45 UTC
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Granskning av
delårsrapport zozr
Dalslands Miljö och Energiförbund

Praje,ktledare Lars Dahlin

P'roiektmedahetare Daniel Brandt

-L
pwc

Revisionsrapport

99

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport for period en 2O21-01-01 - 2021-08-3'1. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen 'för är 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

-L
pwc

Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

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

Delvis

o

1

100

Innehållsförteckning
Sammanfattning

I

lnledning

3

Bakgrund

3

Syfte och revisionsfrågor

3

Revisionskriterier

3

Granskningsresultat

4

Lagens krav och god redovisningssed

4

lakttagelser

4

Bedömning

4

God ekonomisk hushållning

4

lakttagelser

4

Bedömning

4

-}

p,we
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna ska behandla minst en delårsrappod per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna tillfullmäktige i respektive medlemskommun.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o
o

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:

o
o
o

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,
Förvaltningsberättelsens innehåll,
Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i awikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den g ranskade

de lårsrapporte n faststäl

ldes av

d

i

rektion en 2021 -1 0-07

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.

-L
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
lakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 917 tkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till
medlemskommunernas fullmäktige.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas'för är 2021.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
MåI
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets
finansiella mål som fastställts i budget 2021.

Av redovisningen framgår att ett av de finansiella målen bedöms uppfyllas utifrån
prognosen. Det andra finansiella målet saknar mätbart värde och kan därmed inte
bedömas.
Av redovisningen framg är all 14 av 24 verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas, två
verksamhetsmål prognostiseras att inte uppfyllas, 8 av verksamhetsmålen saknar
mätvärde.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.
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2021-10-11

Lars Dahlin

Tomas Elander

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rappofi har upprättats av Öhdings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Dalslands Miljö och Energiforbunds 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.
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Inqrid Enqqvist
Från:

Skickat:

Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Dan Gunnardo
den 9 november 2021 11:36
Kommu nstyrelsen; Kommu nen; kommu n@dalsed.se; kommu n@fargelanda.se
Marie Johansson
Bilaga till delårsbokslut 2021
4 - Bilaga delårsbokslut2021.pdf

Hej igen
Ni fick nyligen förbundets delårsbokslut202L med tillhörande revisionsrapport/-utlåtande. Jag glömde bifoga
bilagan till delårsbokslutet. Den bifogas idetta mail.

Med vänlig hälsning

Dan Gunnardo
Förbundschef
Dalslands miljö- och energiförbund
Mail : dan.gunnardo@dalsland.se
Tfn. 0709832550
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Sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och
miljö- och energistrategiska arbetet 2O2t - Bilaga till
delårsbokslut för Dalslands miljö- och energiförbund
202L
Mål- och måluppfyllelse samt status för den myndighetsrelaterade

tillsynen
Tillsynsgruppens arbete har påverkats av den rådande situationen med pandemin även
detta år eftersom den har medfört att viss tillsyn inte har kunnat genomföras enligt plan.
I skrivande stund har restriktionerna lättat och förhoppningen är att kunna genomföra
delar av den tillsyn som har fått anstå i slutet av året. Därutöver har det under perioden
varit ett visst underskott av personal som också har bidragit till att arbetet inte ligger i
fas med verksamhetsplanen.

Livsmedelskontroll
Livsmedelskontrollen har i möjligaste mån samordnats med tillsyn avseende trängsel på
serveringsställen (covid - 1 9).
Livsmedelskontrollen ligger väl i fas med kontrollplanen och den tidigare
kontrolltidsskulden har minskat under året. Den kontrollskuld som förväntas finnas kvar
vid årets slut bör endast härröra från den förskjutning av kontrolltid som uppstår till följd
av att vissa verksamheter inte har årlig kontroll.

Miljöbalkstillsyn
Den styrda tillsynen, dvs den planerade tillsynen av verksamheter med en fast årlig
avgift, bedöms i huvudsak kunna genomföras enligt tillsynsplanen under innevarande år.
Den behovsprioriterade tillsynen, dvs den planerade tillsynen av verksamheter som inte
omfattas av årlig avgift, har dock påverkats av pandemin och ett visst
personalunderskott. Detta innebär att tillsynen av bl.a. enskilda avlopp, lantbruk,
strandskydd, miljöfarlig verksamhet (s.k. U-anläggningar), förorenad mark och
hyresvärdar med återkommande klagomål delvis inte kunnat utföras i enlighet
tillsynsplanen. Delar av nämnda tillsyn förväntas dock kunna utföras under hösten, men
sannolikt kommer det finnas behov av extra resurser 2022.
Den händelsestyrda tillsynen i form av inkommande ärenden har genomförts löpande
under året. Detta innefattar bl.a. ansökningar om tillstånd, anmälningsärenden, klagomål
och dispenser. Nämnas kan att mängden klagomål inom strandskyddsområdet har ökat
och kommer att ta ökade resurser i anspråk under året.

Det obligatoriska arbete som inte kan finansieras genom avgifter, så kallad
skattefinansierad tillsyn, har i stort utförts enligt plan. Handlåggningen har dock i vissa
fall varit mycket tidskrävande och resurser har omlokaliseras från annan handläggning,
nämnas kan:

.
.

ett stort inflöde av remisser och enkäter från olika statliga myndigheter,
handlåggningen av två remitterade detaljplaner med risk för stor miljöpåverkan
grundvattenförekomsten Ödskölts moar samt
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arbetet med omklassningar och nya avgiftsbeslut efter införandet av den nya
taxemodellen.
Mål för livsmedelskontrollen
MåI1
Livsmedelsanläggningar som är klassade
med 3 kontrolltimmar eller fler ska
inspekteras minst en gäng/år.

Aktivitet/u ppföljning
Kontinuerlig uppföljning av
detaljplaneringen för
livsmedelskontroll.

är.

Kontinuerlig uppföljning.

Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande

MåI2
Vid behov av uppföljande kontroll ska
sådan ske senast 6 veckor efter
föregående kontroll.

Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande

år.

MåI3
Kontroll av ny livsmedelsanläggning ska
utföras senast inom 4 veckor efter att
verksamheten startat.

Status

Kontinuerlig uppföljn ing.

Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

MåI4
För verksamheter med årlig avgift ska den
genomsnittliga kontrolltiden för varje
verksamhet under en treårsperiod
motsvara den beslutade kontrolltiden för
samma period.

Läggs in i tillsynsplaneringen

Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

MåI5
Verksamheter med 11 timmars kontrolltid
eller mer ska ha minst en årlig revision i
syfte att revidera verksamheternas
system för egen kontroll.

Läggs in i tillsynsplaneringen.

Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

MåI6
Under 2021 har offentlig kontroll utförts
vid alla anläggningar för produktion av
dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn för att
bedöma att kemiska faror i råvattnet har
beaktats i faroanalysen (HACCP) samt att
tillräckliga åtgärder vidtagits för att
eliminera eller reducera dessa faror.

Läggs in i tillsynsplaneringen

Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

MåI8
Under 2021 har offentlig kontroll utförts i
butiker som inte är anslutna till de stora
detaljhandelskedjorna för att verifiera att
spårbarhet finns för färskt och fryst kött

Läggs in i tillsynsplaneringen

Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
är.

av nöt, gris samt får och lamm.
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MåI9
Under 2021 har offentlig kontroll utförts
för att verifiera att spårbarhet finns för
ägg i bagerier, restauranger och butiker.

Mål för miljöbalkstillsynen
MåI1
För verksamheter med årlig tillsynsavgift
ska den genomsnittliga tillsynstiden

1

Läggs in i tillsynsplaneringen

Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

Aktiviteter/Uppföljnine

Status

Kontinuerlig uppföljning av
detaljplaneringen.

Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande

för

år.

varje verksamhet under en treårsperiod
motsvara den beslutade tillsynstiden för
samma period.

MåI2

Läggs in i tillsynsplaneringen

Verksamheter med 8 timmar årlig
tillsynsavgift eller mer ska ha minst ett
tillsyntillfälle per år.

MåI3
Handläggningen av ärenden rörande
enskilda avlopp (tillståndlanmälan) ska
vara färdigbehandlade inom sex veckor
(tillstånd/beslut ska ha upprättats). (tiden
räknas från då ansökningshandlingar
bedöms vara kompletta).

Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

Uppföljning av
handläggningen genom
utsökn ing ur ärendesystemet

Målet uppnås i över 97o/o av
ärendena. Avvikelsen beror
på att vissa mer

Vision.

komplicerade ärenden
kräver ett remissförfarande
med andra myndigheter
som bidrar till en förlängd
handläggn ingstid.

MåI4
Bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas.
Tillsynen ska prioriteras inom följande
områden:

-

Planering av tillsynen.
Uppföljning via
ärendesystemet Vision.

Fastigheter som inte åtgärdat

bristfälliga avlopp trots påminnelser.

- Vattenförekomster som riskerar att inte

104 tillstånd om enskilda

avlopp har hittills beviljats
under året. Av dessa är
huvuddelen
förbättri ngsåtgä rder
avseende brister i befintliga
avloppsanordningar.

uppnå god status avseende
näringsämnen.

- lnom samlad bebyggelse.
- I anslutning till kommunala
verksamhetsområden.

-

Där tillsyn aldrig bedrivits av enskilda
avlopp och där det bedöms finnas risk
för påverkan på vattendrag/sjöar,
grundvatten eller dricksvatten.
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MåI5
Anläggningar med minireningsverk eller
fosforfällor ska ha en fungerande
egenkontroll. Tillsyn i intervall om 3-4 år

MåI6

Genom tillsyn.

lngen riktad tillsyn mot
minireningsverk eller
fosforfällor har genomförts
under året.

Genom tillsyn

lngen lantbrukstillsyn har
genomförts hittills i år,
Lantbrukstillsynen är
huvudsakligen förlagt till
senare delen av året.

Samtliga flytgödsel- och urinbrunnar ska
ha täckning för att minska avgången av
kväve.

MåI7

lnga ansökningar har hittills

Uppföljning av behandlade
dispensansökningar

inkommit i år.

Genom kalkningsuppföljning

Redovisas i helårsbokslutet

(artläggning av beståndet av
flerbostadshus samt tillsyn
med krav på mätningar och
ev. åtgärder.

Kontakt har tagits med
berörda fastighetsägare
gällande flerbostadshus där
mätningar ännu inte skett
eller där ommätning är
aktuell efter utförda
åtgärder. Mätperioden
sträcker sig till 30 april 2022.

MåI10

Miljökontorets tillsyn samt

Samtliga potentiellt förorenade områden
inom riskklass 1-2 ska vara
åtgärdsbedömda och vid behov åtgärdade
senast 2050.

samverkan med länsstyrelse

Av 23 objekt är 4 åtgärdade,
vilket medför 17 %. Arbete
med prioriterade objekt

Minska antal givna dispenser från
förbudet att sprida gödsel, genom att vid
tillsyn verka för att lantbrukarna planera
sin spridning av gödsel så att det ej
förekommer spridning vid olämpliga
tillfällen. Detta för att minska belastning
av näringsämnen i våra vattendrag.

MåI8
Sjöar och vattendrag ska ha goda och
stabila förutsättningar i enlighet med
målen för kalkningsverksamheten

MåI9
Radonhalten i samtliga flerbostadshus ska
understiga 200 Bq senast 2022.

och kommuner.

kommer fortsätta
påföljande år.

Miljökontorets tillsyn samt

MåI11
Samtliga 75 objekt som ska inventeras
branschklass 1-3 ska vara inventerade
och riskklassade senast 2025.

i

samverkan med länsstyrelse
och kommuner.

lnventering har påbörjats av
en handfull objekt.
Områden inom riskklass 1-2
har prioriterats (se ovan).

Projekt och särskilda insatser

Status

Lantbruk

Kontoret har ej medverkat i projekten p.g.a.
underskott av personal.
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Medverkan i nationellt projekt
ord bru ksverkell; " Ti I I sy n h ö stv e rks a m h ete r
med fokus på nöringsiimnen".
(J

a

Medverkan i nationellt projektet
(Kemikalieinspektionen) om kontroll av
distributörer som säljer bekämpningsmedel.
Handläggning sker fortlöpande av pågående
strandskyddsärenden. lnflödet av nya ärenden till
följd av att allmänheten uppmärksammar potentiella
överträdelser av strandskyddsbestämmelserna är
dock mycket stort i dagsläget.

Strandskydd
Avslut av pågående strandskyddsärenden.

Uppföljning av pågående ärenden har skett

Enskilda avlopp

r

o

kontinuerligt under året. Handläggningen har
huvudsakligen fokuserats på att följa upp och

Avloppstillsyn hos fastighetsägare som trots
påminnelser ännu inte åtgärdat bristfälliga
enskilda avlopp eller där tidigare tillsyn visat
på otillräcklig anläggning och dokumentation
saknas över åtgärder.

komma till avslut ijust pågående ärenden.
104 nya tillstånd har hittills beviljats under 2021.
Någon riktad tillsyn av enskilda avlopp inom
vattenskyddsområden har inte genomförts.

Avloppstillsyn inom vattenskyddsområden.

Tillsynen har ej utförts på grund av covid-19
restriktioner. I mån av tid kommer den att delvis
genomföras under hösten, i övrigt framflyttad till
2022.

Miljöskydd
Tillsyn av U-verksamheter inom industriområden.

Förorenade områden

Den riktade tillsynen av förorenade områden har

Tillsyn av förorenade områden, bl.a. i Stigen,
Färgelanda kommun.

varit begränsad under årets första del till följd av
begränsade personalresurser.
MIFO 1 är initierad för en handfull förorenade
områden. Tillsynen kommer att intensifieras under
hösten till följd av nyrekrytering av personal.

Tillsynen av hyresfastigheter har ej varit möjlig att
genomföra p.g.a. coronapandemin. Flyttas
eventuellt till 2022.

Hälsoskydd

Tillsyn hyresfastigheter med återkommande
klagomå1.

Hemsidan har uppdaterats med tydligare

Klagomål

r

Utveckla info/rådgivning via bl.a. hemsidan för

att därigenom minska behovet av
information/rådgivning som sker i samband

.

information om kontorets hantering av klagomål
Arbetet med att effektivisera handläggningen av
klagomål pågår löpande under året.

med bl.a. klagomålshantering.
Effektivisera hanteringen av klagomål så att
resurserna för klagomålshantering prioriteras
utifrån behov och risker samt minska
resursbehovet för obefogade klagomå1.
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Ledning, kansli och administration
Administrativa uppgifter har hanterats löpande. Till följd av covid-19 har arbetet med
verksamhetsutveckling inte fullt ut kunnat bedrivas som planerat. Betydande insatser
avseende kvalitetssäkring av uppgifter/handlingar (såvål äldre pappershandlingar som
handlingar i ärendesystemet Vision) har genomförts under året. Kansliet utvecklar
konti nuerligt ha ndlåggarstödet genom uppdaterin g och utveckling av ä rendesystemet
Vision. Arbete pågår med att utveckla användningen av de funktioner som finns i
systemet för att underlåtta handlåggning och uppföljning av ärenden. Uppföljning sker av
vissa ärendetyper för att följa volymer och tidsåtgång. Ombyggnationen av förbundets
lokaler har kråvt resurser hos framförallt ledning och kansli. Adminsitrationen av nämnd
och direktion kräver betydande resurser. Bristerna i det nya ekonomisystemet Xledger
har medfört ett merarbete för kansliet.
Det pågående utredningen kring en långsiktig utveckling av förbundets verksamhet har
krävt betydande resurser under perioden.
Konkretiserade mål ledning & kansli

Aktiviteter som skall bidra till
mål-uppfyllelsen

Måluppfyllelse

Mål 18. Miljönämndens beslut ska vara
rättssäkra (gäller hela förvaltningen)
Nyckeltal: Andel överklagade beslut där
miljönämndens beslut står fast

Uppföljnine av nämndbeslut
som överklagats.

Fyra ärenden har avgjorts av

Mål 19. Miljönämndens ärendebalans ska
vara god (gäller hela förvaltningen)
Nyckeltal: Antal nya ärenden i relation till
avslutade ärenden
Mål 20. Finansieringen av miljönämndens
myndighetsutövning ska till minst 50 %
va ra avgiftsfinansierad.
Nyckeltal: Procent avgiftsintäkter i
relation till miljönämndens kostnader för
mvndishetsutövnine.
Mål 21. Miljönämnden ska alltid tillse att
de anställda har rätt kompetens
genom att dessa ges möjlighet att delta i
relevanta
utbildningar och/eller ta del av
handböcker, vägledningar och annat
stödjande material inom
identifierade och prioriterade områden.

Uppföljning av nya resp.
avslutade ärenden i Vision

Redovisas i helårsbokslutet

Uppföljning via
ekonomisystem

Redovisas i helårsbokslutet.

högre instans hittills under
2021. I tre av dessa har
nämndens beslut stått fast

Uppföljning genom översyn av
kompetens och
utbildningsbehov.

Proiekt och särskilda insatser enligt TP 2020
översyn av styrdokument, rutiner och riktlinjer

Kom

petensutveckling sker

regelbundet.

Status

förbundet

Rutiner/riktlinjer uppdateras regelbu ndet. Översyn av
internkontrollen har påböriats.

Ärendesystemet Vision; Kvalitetssäkring av
äldre uppgifter i systemet. Utveckling av
handlägga rstöd, stöd för tidsredovisning,
uppföljning mm.

Huvuddelen av äldre uppgifter i ärendesystemet Vision är
kvalitetssäkrat, men en del återstår. Utveckling av
handläggarstöd, tidsredovisning etc. pågår. Regelbunden
uppföljning sker av vissa ärendetyper

i
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Kvalitetssäkring av vissa äldre handlingar

Färdigställande av dokumenthanteringsplan

Fortsatt utveckling av rutiner för
verksamhetsutveckling, uppföljning och GDPR

Sida 7 (10)

Äldre pappershandlingar hörande till DMEK har gåtts
igenom och kvalitetssäkrats samt förts in i
ärendesystemet Vision. Arkiverade handlingar från DKKF
(Håverudskontoret) ej genomgångna. Det finns
fortfarande handlingar (före 2007) hos kommunerna som
berör DMEK:s myndighetsarbete.
Arbete med att färdigställa dokumenthanteringsplanen
pågår. Det bedöms dock inte finnas resurser för att
färdieställa denna under 2021,
Arbete pågår avseende verksamhetsutveckling och
uppföljning.

Utveckling av det systematiska

En arbetsmiljöhandbok håller på att tas fram. Arbetet har

arbetsmiljöarbetet

fördröjts då fokus under 2021 varit kring rutiner och
riktlinjer avseende arbetsmiljö p.g.a. covid-19.

Faktureringsrutiner till följd av nytt
ekonomisystem

Har ej kunnat tas fram p.g.a. brister i ekonomisystemet.

Miljö- och energistrategiskt arbete
Kommun- och förbundsgemensam inriktning av det miljö- och energistrategiska
arbetet
Arbetet med att utveckla ttållbarhetskompass Dalsland har inte kunnat genomföras som
avsett på grund av covid-19 och att kommunerna är iolika fas isitt interna
må

lstyrningsarbete,

Strategerna har medverkat i ett flertal remisser och enkåtundersökningar, exempelvis
Aktueli Hållbarhets kommunranking. Strategerna har fölit upp kommunernas åtqärder
det regionala åtgärdsprogram met för mi ljömålen.

i

Miljöledning och miljöutbildning i kommunerna
Miliöledning
Dialog kring hur miljöledningsarbetet kan integreras i kommunernas ledningssystem har
fortsatt med kommunledningar och ansvariga för ledningssystemen i kommunerna.
Vidare har möten fråttits med några av förvaltningscheferna i Bengtsfors, Mellerud och
Dals-Eds kommun för att diskutera miljömål och förvaltningarnas hållbarhetsarbete.
Dialogmöten med förvaltningarnas ledningsgrupper har eller ska planeras in under
hösten,
Under våren 2021 har en hållbarhetsutbildning tagits fram tillsammans med företaget
Junglemap. Utbildningen riktar sig till alla kommunanställda och år en s,k. nanoutbildning
med korta lektioner varje vecka. Dals-Eds och Bengtsfors kommun har tecknat avtal med
Jungelmap och kommer att sprida utbildningen under hösten till kommunens
verksamheter. Färgelanda och Mellerud har valt att inte delta i detta utbildningsupplägg i

nuläget.
Postadress

E-post

Hemsida

Org. nr.

Dalslands miljö

kansli@dalsland.se

www.dalsland.se

222.004.0877

& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

112

BILAGA
Datstands Mitjö
& Energiförbund

1
Sida 8 (10)

Revision
Uppföljningen av internrevisionen på Omsorg och stöd iFärgelanda20L9/2A20
redovisades för förvaltningschefen och hans ledningsgrupp under början av 2021.

Energi- och klimatstrategiskt arbete
Löpande arbete i kommunernas enerqiqruoper
Samverkan med energigrupperna har även denna vår nåttits via teams på grund av
coronapandemin. Arbetet med kommunernas klimatlöften fortgår och de sjålva bedömer
att de ska kunna uppfylla de antagna löftena. Förbundet har fått i uppdrag att ta fram en
gemensam klimatstyrande resepolicy (Klimatlöfte 11), eftersom alla kommuner angivit
att de antingen ska ta fram en policy eller uppdatera befintlig. Arbetet årtånkt att
genomföras under hösten. Energigrupperna i Åmål och Fårgelanda är igång.

Förbundet har påno6at arbetet med en Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi
tillsammans med kommunerna (även Ämål medverkar).
Energiuppföljningen för 2A20 kommer att redovisas för kommunerna under hösten.
Energi- och klimatrådgivnino (EKR)
Förbundet har köpt in konsulthjålp och kommer att fortsätta göra det året ut, för att
stötta upp bemanningen, Oå det varit personalbrist under en del av året. Konsulten
hanterar inkommande energi- och klimatrådgivning. Energi- och klimatrådgivningen är
foftfarande av lite lägre intensitet än vanligt på grund av att energi- och
klimatrådgivarna inte kunnat vistas ute bland allmånheten som normalt och inte kunnat
genomföra några evenemang eller riktade insatser. Under hösten planerar energi- och
klimatrådgivarna att genomföra evenemang i varje kommun, främst under
Mobilitetsveckan i september. Månatliga energispartips läggs ut på förbundets Facebook
och hemsida.
Projektet Fossilfri gränsregion 2030
Projektet samordnas så långt möjligt med kommunernas energi- och klimatarbete.
Projektet innehåller flera arbetspaket så som:
Biooas Fyrbodal: insatser har bl.a. gjorts för att hitta avsättning inom industrin för att
öka efterfrågan på gas och på Oet sättet garantera avsåttning för gasen. Samtidigt
arbetas det runt om i kommunerna för att öka den lokalt producerade biogasen.
Fossilfria arbetsfordon: en inventering har gjorts över kommunernas olika arbetsfordon.
Under hösten planeras en "prova på dag" i Trollhättan, med Trollhättans Stad som
arrangör, där kommunerna ihela Fyrbodal bjuds in att provköra och testa olika maskiner
och fordon.
Laddinfrastruktur: Förbundet har varit med och bidragit till en kommunövergripande
strategi/plan för hur kommunerna inom fyrbodal ska kunna bedriva sitt fortsatta arbete
med publik laddinfrastruktur. Projektet har genomförts genom workshops i vardera
kommun,
Kommunal samlastnino: delprojektet avslutades vintern 2020 och resultatet låmnades
över till kommunerna för fortsatt hantering och beslut. Frågan har hanterats politiskt i
respektive Dalslandskommun. Dalslandskommunerna vill inte gå vidare med projektet för
nuvarande, men ser möjligheter framöver att implementera projektid6n till vissa delar.
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Miliöanpassad offentlig uophandlinq
Föibundet har samveikat med kommunernas upphandlare och deltagit på gemensamma
upphandlingsmöten. Under våren har strategerna varit aktiva i upphandlingarna för
d ist<ru msprod u kter, ivsmedel, sj u kvå rdsprod u kter och skolskj utsa r.
I

Hållbar samhällsplanerino
Arbetet med att förankra arbetssått och principer för Dalslands katalysatorgrupp har
fortgått, men aktiviteterna har begränsats på grund av coronapandemin. Kontakter och
nåtverk har dock underhållits och utvecklats,
Förbundet harfortsatt medverkat iarbetet med översiktsplan för både Melleruds och
Dals-Eds kommuner. Öp for Dals-Ed har i sommar varit ute på granskning och DMEK har
nyligen skrivit förslag till yttrande till DMEN.
Samverkan i klimatanpassningsfrågor sker regelbundet mellan kommunerna och
förbundet.
Natu rvårdsolanerinq
Arbete pågår med en översättning till engelska av boken; Vägledning till naturen
Dalsland.

i

Förbundet medverkar i arbete med kommunala naturreservat i Fårgelanda och Dals-Eds
kommuner. Förbundet medverkar i Melleruds friluftsgrupp och är behjålplig i
naturvårdsfrågor, främst kopplade till de kommunala naturreservaten'
Vattenplanering
Förbundet frar medverkat i kommunernas arbete med VA-planeringsfrågor. Behov finns
av ökad samverkan mellan såväl kommunerna som mellan kommunerna och förbundet.
Förbundet har deltagit aktivt i vattenrådens arbete inom förbundets geografiska område.
LOVA-projektet; Lokal åtgårdssamordning i Örekilsälvens övre del drivs vidare enligt
projektplanen. Dals-Eds kommun är projektägare. Samverkan i vattenmiljö- och
markanvändningsfrågor sker med lokala aktörer, fiskevårdsområden, vattenråd,
markavvattningsföretag etc, förbundet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt
vattenexpertislrån föråtaget Milva. Projektområdet kommer hösten 2021 att utökas till
att åven omfatta Valboåns vattensystem (östra delen av Örekilsälven) sedan Gullmarns
vattenråd i juni beviljats LOVA-medel till ett treårsprojekt. Det innebär att en mycket stor
del av Färgålanda kommun kommer att ingå i projektområdet föruto^m som tidigare södra
delen av Dals-Eds kommun. Fokus är att i dialog ta fram förslag till åtgärder mot
övergödning, erosion och stora vattenflödesvariationer. Förbundet har aktivt medverkat i
procåssen med ansökan, Just nu pågår arbete med att skapa en gemensam
projektorganisation för hela Örekilsälven, eftersom tre olika LoVA-projekt nu finns i
området.

Miljö- och energikontoret medverkar i Dalslands kanals vattenvårdsförbund/vattenråd
geÄom en sekräterarfunktion. För närvarande utreds frågan om ett utvidgat
kontrollprogram längs vattendraget och en -förbättring -av samarbetet med

vattenmynäigheternå. Skolprojektet som pågar i flera år fortsåtter.

Inom Dalbergså/Holmsåns vattenråO pågår flera insatser iTeåkersälven i enlighet med
åtgardsplanen för Teåkersälven, där arbetet sker i bred samverkan mellan olika aktörer.
fo?bundet ansvarade för LOVA-projektet som skapade en fiskväg vid Kårud och projektet
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slutredovisades våren 202L. Flera andra delprojekt pågår i Teåkersälven, tex om
grumlighetens orsaker, om möjligheten till återmea ndring av ålven och situationen för
flod pärlmusslorna.
Förbundet har avslutat och slutrapporterat pilotprojektet "Lokalt åtgärdsarbete mot
övergödning i Lillån" (Vånersborgs kommun har medverkat). Förbundet har genom
ansökan om toVR-stda utot<at piojektet till att omfatta hela Dalboslåtten från 2021 och
förlångt projekttiden till 2023-12-31. Vänersborgs kommun medverkar även i detta
projekt. Referensgrupp och arbetsgrupp finns för projektet. Projektet nåtverkar lokalt,
regionalt och nationellt. Ett stort antal markågare är intresserade av samverkan och
åtgårder. Förbundet har inom ramen för dessa projekt även utverkat medel för
yt[edigare åtgärder via LOVA-stöd och stöd från Vattenmyndigheten, Genom dessa stöd
har bl.a. en inventering av lämpliga lägen för våtmarksanlåggningar och fosfordammar
upphandlats och genomförts. Inventeringen redovisar 38 lämpliga -omräden
fdr vattenvårdanåe åtgårder. Fokus i proJektet 2021 har varit att få titt stånO åtgärder
utifrån inventeringen som gjordes 2020. Anmälan om vattenverksamhet har utförts för
fyra lägen på platler dar göä vattenrenande effekt bedöms uppstå. Dessa handläggs hos
Länsstyrelsen för tillfället. Fler anmälningar/åtgärder planeras utföras under hösten
2O2L. Även under 3r 2O2L har projektet varit tvunget att anpassats och iviss
utsträckning reduceras till följd av covid-19 (exempelvis så harfysiska dialoger på plats
hos lantbrukare inte varit lämpliga att utföra p.g.a. covid-19), Under hösten 2021 (när
restriktionerna hävs) bedöms dock projektet kunna bedrivas vidare som planerat,
Förbundet deltar i samverkan kring "Vänerfrågor" med Vänerns
vattenråd/vattenvårdsförbund och Melleruds, Vänersborgs och Åmåts kommuner.
Förbundets strateger har i år skrivit yttrande till DMEN och kommunerna över
Vattenmyndighetens (i Västerhavets vattendistrikt) omfattande förslag till ny
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 2V?-2027, I yttrandet
framförs behov av ökade'insåtser och statlig finansiering i vattenvårdsarbetet.
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Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
januari-augusti 2O2L med revisionsrapport
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2021,

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 22 oktober 202L överlämnat delårsrapport per
20210831 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om +1,1 mkr, varav sotningsverksamhetens
resultat uppgick till -0,4 mkr och räddningstjänstens resultat till +1,5 mkr. En av orsakerna till
överskottet är lägre kostnader för pensionsutbetalningar och ersättning för sjuklönekostnader.
Prognosen för helår visar på ett resultat om +1,9 mkr, varav sotningsverksamheten -0,5 mkr
och räddningstjänsten +2,4 mkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader.
Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med 2021
föras till förbundets egna kapital, Tidigare år balanserades över- och underskott mellan åren så
att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god
redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser
sotningsverksamheten,
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2021och att det prognostiserade
resultatet är förenligt med de finansiella mål som fastställts i budgeten. Däremot kan inte
revisionen uttala sig om de prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som

fastställts i budget för 202I. Direktionen har inte utvärderat samtliga mål på årsbasis.

Beslutsunderlag

. Delårsrapport jan-aug 2021.
. PWC:s granskning av delårsrapport202l,
. Revisorernas bedömning av delårsrapport202L
o Norra Älvsborgs Räddningstjänsts förbundsdirektions beslut 2021-09-30, 5 32 b
o Komm unstyrelseforualtningens tjänsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 202L-LL-L6,5 379.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-L2-0L, 5 279.
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Norra Ätusborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
januari-augusti 2O2L med revisionsrapport
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

KommunfullmäKige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2021.

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 22 oktober 2021 överlämnat delårsrapport per
20210831 med bokslutsprognos till medlemskommunerna,

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om +1,1 mkr, varav sotningsverksamhetens
resultat uppgick till -0,4 mkr och räddningstjänstens resultat till +1,5 mkr. En av orsakerna till
överskottet är lägre kostnader för pensionsutbetalningar och ersättning för sjuklönekostnader,
Prognosen för helår visar på ett resultat om +1,9 mkr, varav sotningsverkamheten -0,5 mkr
och räddningstjänsten +2,4 mkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader.

Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med 2O2l
föras till förbundets egna kapital. Tidigare år balanserades över- och underskott mellan åren så
att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god
redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser
sotningsverksam heten.
Revisionen bedömer att delårsrappoften i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppffllas för år 202L och att det prognostiserade
resultatet är förenligt med de finansiella mål som fastställts i budgeten. Däremot kan inte
revisionen uttala sig om de prognostiserade resultatet är förenligt med de verkamhetsmål som
fastställts i budget för 2021. Direktionen har inte uWärderat samtliga mål på årsbasis,

Beslutsunderlag

. Delårsrapport jan-aug 2021.
o PWC:s granskning av delårsrapport202L,
. Revisorernas bedömning av delårsrapport202L
o Norra Älvsborgs Räddningstjänsts förbundsdirektions beslut 2021-09-30, S 32 b.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 202L-LL-L6,5 379.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2021,

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
januari-augusti 2O2L med revisionsrappoft
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2021.

Sammanfattning av årendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den22 oktober 2021 överlämnat delårsrappoft per
20210831 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om +1,1 mkr, varav sotningsverksamhetens
resultat uppgick till -0,4 mkr och räddningstjänstens resultat till +1,5 mkr. En av orsakerna till
överskottet är lägre kostnader för pensionsutbetalningar och ersättning för sjuklönekostnader.
Prognosen för helår visar på ett resultat om +1,9 mkr, varav sotningsverksamheten -0,5 mkr
och räddningstjänsten +2,4 mkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader.
Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med 2021
föras till förbundets egna kapital. Tidigare år balanserades över- och underskott mellan åren så
att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god
redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser
sotningsverksamheten.
Revisionen bedömer att delårsrappoften i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppffllas för tr 202L och att det prognostiserade
resultatet är förenligt med de finansiella mål som fastställts i budgeten, Däremot kan inte
revisionen uttala sig om de prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som

fastställts i budget för 202L Direktionen har inte utvärderat samtliga mål på årsbasis.

Beslutsunderlag

o Delårsrapport jan-aug 2021.
o PWC:s granskning av delårsrapport202I,
o Revisorernas bedömning av delårsrapport202L
. Norra Älvsborgs Räddningstjänsts förbundsdirektions beslut 2OZL-O}-30,5
. Komm nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
u

Förslag

32 b.

i

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbunds delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2021.

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Kommunfullmäktige

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport
januari-augusti 2O2l med revisionsrappoft
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2021.

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 22 oktober 2021 överlämnat delårsrappoft
per 20210831 med bokslutsprognos till medlemskommunerna,
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om +1,1 mkr, varav sotningsverksamhetens
resultat uppgick till -0,4 mkr och räddningstjänstens resultat till +1,5 mkr. En av orsakerna till
överskottet är lägre kostnader for pensionsutbetalningar och ersättning för sjuklönekostnader.
Prognosen för helår visar på ett resultat om +1,9 mkr, varav sotningsverksamheten -0,5 mkr
och räddningstjänsten +2,4 mkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader.

Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med 2021
föras till förbundets egna kapital. Tidigare år balanserades över- och underskott mellan åren
så att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god
redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser
sotningsverksamheten.
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021och att det prognostiserade
resultatet är förenligt med de finansiella mål som fastställts i budgeten. Däremot kan inte
revisionen uttala sig om de prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål
som fastställts i budget för 202L Direktionen har inte utvärderat samtliga mål på årsbasis.

Beslutsunderlag

.
.
r
r

Delårsrapport jan-aug 2021.
PWC:s granskning av delårsrapport 2021,
Revisorernas bedömning av delårsrapport 202I
Norra Älvsborgs Räddningstjänsts förbundsdirektions beslut 2021-09-30, 5 32 b.
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Ingrid Engqvist
lnfo < lnfo@brand 1 1 2.se>
den22 oktober 202'l 08:55

Från:

Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Färgelanda kommu n; Kommunen; Troll hattans Stad; Vänersborgs kommu
Bodil Bramfors; Hans Därnemyr
Begäran om godkännande av delårsrapport 2021, NÄRF
Di rektionsp rotokol I 2021 -09 -30. pdf; 3 b- Delå rsra pport 202 1 pdf; PWC
Granskningsrapport 202 1 083 1 _NÄnf .pOt; Revisorernas-bedomning-avdela rsra p port-sig ned-22 457 1 5.pdf
.

Tillhanda kommunfullmäktige
För godkännande av delårsrapport med bokslutsprognos januari-augusti 2021, NÄRF

Bifogade filer;

r
o
r
o

Sammanträdesprotokoll 2021-09-30 Direktionen, NÄRF
Delårsrapport jan-aug202I.
Granskning av delårsrapport 2021, PWC
Revisorernas bedömning avdelårsrapporl202'J.

Med vänlig hälsning,
Ann Gustavsson
Förva ltningsa ssiste nt

0520-48 59 27

www.brand112.se
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Norra Älvsborgs
Räddn

i

n

gstj änstförbund

Datum
2021-09-30

Diarienr

50ro-2021-10r-20

$ 30 Närvarokontroll/ upproP
Med anledning av pågående pandemi covid-19 har en del försiktighetsåtgärder införts vad gäller
genomförande av direktionssammanträde. Direktionen har sedan tidigare gjort en överenskommelse
om att ordinarie ledamöter dettar fysiskt på plats och att ersättare deltar via online möte. Med
anledning av fortsatt smittspridning i samhället har ordförande föreslagit att genomföra dagens

direktionssammanträde som helhet på distans via online möte (Teams).
Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt för mötet. Direktionens avsikt är att
fortsätta med digitala sammanträden året ut. Beslut om kommande mötesform för direktionssammanträden hanteras under $38.
Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

I

31 Val av justerande

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att välja Roland Björndahl att justera protokollet.

I $ 32 Rapporter/skrivelser

a)

Coronavirus, covid-19
Hans Därnemyr, förbundschef, redogör för nuläget avseende covid-19 i verksamheten. Vissa
lättnader har skett för restriktioner i intern verksamhet. Det råder fortfarande besöksförbud vid
brandstationerna och i restriktioner för utåtriktad verksamhet med syfte att minimera risk för
smittspridning. Det råder inga begränsningar i beredskap.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

b)

Delårsrapport ian-aug 2027 med bokslutsprognos
Hans Därnemyr, förbundschef, lämnade en redogörelse för Direktionen kring verksamheten
under perioden jan-aug 202L.
Bodil Bramfors, ekonomichef, lämnade en redogörelse över ekonomiskt resultat, NÄRF redovisar
ett resultat om 1 126 tkr för perioden, varav räddningstjänstverksamhet 1 493 tkr och enhet
sotning -367 tkr. Prognosen för året visar på ett plusresultat. PWC har genomfört granskning av
delårsrapport 2021. Förtroendevalda revisorer genomför granskning 4 oktober 2021.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

c)

Projekt drönare
Punkten utgår från dagordningen pga. sjukdom. Förbundet återkommer vid ntistkommande
direktionsmöte med rappart från projektet'

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

Rådd ningst.iänstf örbund

Telefon växe[:
052',t_-26 59 00

Larmvägen

Organisati onsnr:

E-post:
info@brand112.se
Webb:

222000-o950

www.brand112.se
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Norra Älvsborgs Räcldningstj änstförbund
Revisorerna

DATUM
2O27-tO-O4

Tillfullmäktige

i

Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Trollhättans kommun
Vänersborgs kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utör1s av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utforts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår
av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.
Vi bedömer:
a

att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas for är 2A21.

att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering är det prognostiserade resultatet förenligt med de finansiella mål som
fastställts i budget 2021.
a

att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi inte uttala oss om det prognostiserade resultatet är förenligt med
de verksamhetsmål som fastställts i budgel2021. Direktionen har inte utvärderat samtliga mål på helårsbasis.

Vi rekommenderar att direktionen säkerställer att samtliga beslutade verksamhetsmål i budget for god ekonomisk hushållning följs upp utifrån en helårsprognos. Aterrapporteringen av målen rekommenderas även att ha en mer sammanhängande
struktur.

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2021 Norra Älvsborgs Räddningstiänstförbund, PwC
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DATUM

Norra Älvsborgs Räddningstj änstförbund
Revisorerna

2O2I-LO-O4

Trollhättan 4 oktober 2021

Torsten

Gunnarsson

Per-Olof

Blixt

Joacim

Magnusson

Roger Martinsson

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2021 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, PwC
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Deltagare
NoRRA ÄLVsBoRGs

RÄootttnesröReuNo 222ooo-o950

Sig ne rat med Svens

Sverige

2A2L|A-OS t3:31:33 UTC

kt Ba n kl D

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Jöacim Magnusson

Datum

Joacim Magnusson
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Srgnerof med Svenskt BonklD

2A21-10-08 1O:51:AS UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD; G PER-OLOF BLIXT

Datum

Per-Olof Blixt
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerot med Svens kt Bo nklD

2O21-1O-O4 16:35:43 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: ROGER MARTINSSON

Dåtum

Roger Martinsson
Förtroendevald revisor
Leveranskanal; E post

Signerot med Svenskt BanklD

202|-10-06 2O:41:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Torsten lngvar Gunnarsson

Dätum

Torsten Gunnarsson
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

y'

Signerat

2O21-10-08 1O:51:05 UTC
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126

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 - 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

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

Delvis

Grundat på vår översiktliga granskning
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten
för 2O21 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas för
är 2A21.

Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara förenligt med de finansiella mål
som direktionen fastställt i budget
2021.
Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapporlens återrapportering
kan vi inte uttala oss om det
prognostiserade resultatet är förenligt
med de verksamhetsmål som
direktionen fastställt i budget 2021.
Direktionen har inte utvärderat
samtliga mål på helårsbasis.

L.
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Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

lnledning

3

Bakgrund

3

Syfte och revisionsfrågor

3

Revisionskriterier

3

Granskningsresultat

4

Lagens krav och god redovisningssed

4

lakttagelser

4

Bedömning

4

God ekonomisk hushållning

4

lakttagelser

4

Bedömning

5

Rekommendationer

5
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Inledning
Bakgrund
Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till direktionen och fullmäktige i respektive medlemskommun.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång'
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o
o

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:

o
o
o

översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31'
Förvaltningsberättelsensinnehåll,
Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
sveriges kommunala yrkesrevisorer (sKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiklig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i awikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar'
Den granskad e d elårsrapporten fastställ d es av

d

i

rektion en 2a21 -09 -30

.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef'

I
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
lakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 1 ,126 mnkr. Direktionen har för avsikt att lämna över rapporten inom
lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun.
I delårsrapporten bedöms att resultatet vid årets slut kommer att uppgå till 1,889 mnkr
vilket är 1,884 mnkr bättre än budget. Den främsta anledning till ett högt prognostiserat

resultat är att pensionskostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat. I delårsrapporten
redovisas balanskravsresultatet för är 2021där det prognostiserade resultatet minus
realisationsvinst uppgår till 1,678 mnkr.
Enligt en finansiell överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna
kvarstår personalens intjänade pensionsrätt till och med 1997 som skuld hos
medlemskommunerna. Anställdas intjänade pension från och med 1998 belastar
förbundet som en direkt skuld och medlemskommunerna som en indirekt skuld.
Förbundet redovisar en del av skulden som en fordran mot medlemskommuner som per
31 augusti 2021 uppgär till 36 mnkr.
Resultatet för sotningsverksamheten balanseras i ny räkning och påverkar således inte
resultatet för förbundet.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2O21 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2O21.

God ekonomisk hushållning
lakttagelser
Direktionen har i samband med fastställande av budgel202l beslutat om fyra finansiella
mål inom ramen för god ekonomisk hushållning. Dessa är

o
o
o
o

lntäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet
God betalningsförmåga på kort sikt
Hög själWnansieringsgradavseendeinvesteringar
Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå.

I delårsrapporten görs en avstämning mot utfallet per 31 augusti. En sammantagen
bedömning görs att prognosen för samtliga mål visar att uppfyllas vid årets slut.
I en reviderad budget för 2021 beslutade direktionen om 11 verksamhetsmål for god

ekonomisk hushållning med underliggande aktiviteter. Uppfoljningen av dessa görs
delvis i delårsrapporten. Strukturen på uppföljningen är inte på samma nivå som i det
beslutade budgetdokumentet vilket gör det svårt att få en helhetsbild. De redovisas inte

}
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sammanhängande och ivissa fall i olika avsnitt. Några av målen redovisar inte samma
aktiviteter som i beslutad budget och ett av målen saknas helt (samhällsutriktat arbete)
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi inte
uttala oss om det prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som
direktionen fastställt i budget 2021. Direktionen har inte utvärderat samtliga mål på
helårsbasis.

Rekommendationer
Vi rekommenderar att direktionen säkerställer att samtliga beslutade verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning foljs upp samt att det görs en bedömning i delårsrapport
kommande år gällande prognos på helår. Aterrapporteringen av målen rekommenderas
även att ha en mer sammanhängande struktur.

}
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Granskningsansvarig

Uppdragsledare

på uppdrag
Denna rapport har upprättats av öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC)
de
av de förtroendevald'a revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under
tar
gentemot
som
annan
särskilt
åtagande,
inte
utan
projektplan.
änsvarar
PwC
av
framgår
som
itirut-ätningar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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FöREDRAGNINGSIISTA

METLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

ÄRrNOr

i

n

202L-t2-08

gen

g

Dnr KS 202U627

Fyrboda ls kommu na |förbu nds delå rsra ppoft 202 1-08-3
Kommunstyrelsens förslag

I

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att godkänna delårsrappoften för Fyrbodals kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2021-01-01-2021-08-31
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + SSt tkr, vilket är en awikelse mot budget
på +864 tkr för perioden, Budgetawikelsen beror på lägre personalkostnader orsakat av
vakanser och föräldraledigheter samt lägre omkostnader i huvudsak hänförligt till pandemin.
Prognosen för helåret visar på ett överskott med +998 tkr, vilket är en awikelse mot budget på
+B0B tkr,

Beslutsunderlag

. Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2021-08-31
. Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2021-10-28; $ 85
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o PWC:s granskning av delårsrapport202L,
o Revisorernas bedömning av delårsrapport 202I.
r Arbetsutskottet beslut 2021-LL-30,5 401.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-L2-0I,5 280.
BILAGOR
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

202r-t2-0L

Kommunstyrelsen

S

sida

280

t7

Dnr KS 202I/627

Fyrboda ls komm

u

na lförbu

Kommunstyrelsens förslag

nds delå rsrapport 2021-08-3 1

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten for Fyrbodals kommunalförbund'

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2021-01-01-2021-08-31'

Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 991 tkr, vilket är en awikelse mot budget
på +864 tkr för perioden. Budgetawikelsen beror på lägre personalkostnader orsakat av
vakanser och föräldraledigheter samt lägre omkostnader i huvudsak hänförligt till pandemin.
prognosen för helåret visar på ett överskott med +998 tkr, vilket är en awikelse mot budget på

+808 tkr.

Beslutsunderlag

r
r
r
.
.
r

Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2021-08-31
Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2021-10-28; $ 85
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
PWC:s granskning av delårsrapport202L'
Revisorernas bedömning av delårsrapport202l'
Arbetsutskottet beslut 202I-LL-30,5 401.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrappoften för Fyrbodals kommunalförbund'

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens

5

a

Sammanträdesdatum
2021-11-30

rbetsutskott

4Ol

sida
10

Dnr KS 202U621

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrappoft 2021-08-31
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrappoften för Fyrbodals kommunalförbund'

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2021-01-01-2021-08-31.

Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 991 tkr, vilket är en awikelse mot budget
på +864 tkr för perioden. Budgetawikelsen beror på lägre personalkostnader orsakat av
vakanser och föräldraledigheter samt lägre omkostnader i huvudsak hänförligt till pandemin'
prognosen för helåret visar på ett överskott med +998 tkr, vilket är en awikelse mot budget
på +B0B tkr.

Beslutsunderlag

o
.
r

Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2021-08-31
Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2021-10-28; $ 85
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse'

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delå rsra pporten för Fyrboda ls komm u na lförbu nd.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta
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Förbundsdirektionens arbetsutskott
Sammanträdesdaturn: 202 l- I I - I 8
Diarienummer: 202 I - 017 4
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Granskning och utlåtande delårsrapport 2021-08-31
PrvC Har på uppdrag av lörbundets lörlroendevalda revisorer översiktligt granskat lörbundets
delårsrappo* för perioden 202 l -0 l -0 l - 202 l -08-3 l . Uppdraget ingår som en obligatorisk del av

revisionsplanen för år 202 l.
Granskningen har haft öljande revisionsfrågor sorn utgångspunkt i granskningen:

.

Har delårsrapporten upprättfits enligt lagens krav och god redovisningssed?

Är resultaten i detårsrapporten f'örenliga med de av direktionen fastställda målen tör god
ekonomisk hushållning, dvs finns förutsättningar aft målen kommer at uppnås?
Utifrån ovan stäflda frågor har revisorema gio* bedömningen att delårsrapporten har
upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed förutom att ftirbundet inte har räknat om
jämftirelsetalen till ftitjd av den ftirändrade reclovisningsprincipen (rapport per tertial i stållet ftir
kvar-tal) vilket begränsar förståelsen för fluktuationer i redovisningen.

Det har inte ltamkonimit några ornstäncligheter som ger revisorema anledning att anse att det
prognostiserade restrltatet inte skulle vara lörenligt med de finansiella målen
Ärendet föredrogs av Carina Elicson, adminislrativ chef.

Handlingar till drendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet beslutar
Att anteckna informationen till protokollet samt att infonnera direktionen om densamma.
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kansli@fyrbodal.se
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www.fyrbodal.se

Fyrbodals kommu nalförbund
Revisorerna

2021-10-29

Tiil
Di rektionen Fyrbodals kom munalförbund
organisationsnummer 222000-177 6

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi revisorer har uppdraget att bedöma om delårsrapport per 2021-O8-31 är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet
är förenligt med de mål som direktionen fastställt.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att
granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på
detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som
utarbetats av PwC.
Revisorerna bedömer att:
a

Förbundsdirektionen har i verksamhetsplan 2021-2023 för Fyrbodals
kommunalförbund beslutat om fyra finansiella mål och två vägledande principer
Uppföljningen påvisar att målen bedöms uppnås för året. Vi gör ingen annan
bedömning av uppföljningen än den som direktionen redovisar.

a

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Delårsrapporten upprättas per augusti månad jämfört med
juni månad föregående år. Omräkning av jämförelseåret har inte skett.

o

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas tör är 2O21

Uddevalla 2021-10-29
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PM Granskning av delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund per 2021-08-31

För kännedom respektive fullmäktige i:
Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Lysekils kommun, Melleruds
kommun, Munkedals kommun, Orusts kommun, Sotenäs kommun, Strömstads kommun,
Tanums kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun samt Amåls
kommun.

138

Utlåtande delårsrapport 21 -08-31 Fyrbodals
kommunalförbund
FinalAudit

Report

2021-11-15

Created:

2AX-1't-O8

By:

Carina Ericson (carina.ericson@hyrbodal.se)

Status:

Signed

Transaction lD:

CBJCHBCMBMOVNTRMjZiEpYqvnPevTcy-NxgHLKLP

"Utlåtande delårsrapport 21-08-31 Fyrbodals kommunalförbund"
History
D

Do"u.ent created by Carina Ericson (carina.ericson@furbodal.se)
2021-11-08-9:47:44 AM GMT- lP address: 37.123.190.183

63

Document emailed to Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se) for signature
2O21-11-OB - 9:48:44 AM GMT

ä

Emait viewed by Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se)
2021-11-O8 - 11:50:05 AM GMT- lP address: 9A.23O.7.15

*6

Document e-signed by Thomas Boström (thomas.bostrom@vanersborg.se)
Signature Date:2021-11-08 - 11:51:59 AM GMT - Time Source: server- lP address: 9O.23O.7.15

4

Document emailed to Ann-Britt dahl (ann-britt.dahl@mediapoolen.se) for signature
2021-1'l-08 - 11:52:00 AM GMT

f;

Email viewed by Ann-Britt dahl (ann-britt.dahl@mediapoolen.se)
2o21-1'l-O8 - 1:34:13 PM GMT- lP address: 82.196.'122.213

äe

Document e-signed by Ann-Britt dahl (ann-britt.dahl@mediapoolen.se)
Signature Dale:2021-11-A8 - 1:34:45 PM GMT - Time Source: seryer- lP address: 82.196.122.213

R

Document emailed to lennart.hansson@amal.se for signature
2021-1'l-08 - 1:34:46 PM GMT

,ä

Carina Ericson (carina.ericson@fyrbodal.se) replaced signer lennart.hansson@amal.se with Lennart Hansson
(lh.amal@telia.com)
2021-1'l-11 - 12:28:19 PM GMT- lP address: 85.8.178.31

Fl

Document emailed to Lennart Hansson (lh.amal@telia.com) for signature
2021-11-11 - 12:28:28 PM GMT

@ nooh sign

139

fl

Emailviewed by Lennart Hansson (lh.amal@telia.com)
2021-11-11 - '12:29:.07 PM GMT- lP address: 217.209.108.183

ts

Document e-signed by Lennart Hansson (lh.amal@telia.com)
Signature Date: 2A21-11-11 - 12:29:43 PM GMT - Time Source: server- lP address: 217.209.108.183

E{

Document emailed to Anits Älgemon (anita.gotbergshagaen@gmail.com)for signature
2021-11-11 - 12:29:43 PM GMT

fi

Emait viewed by Anits Älgemon (anita.gotbergshagaen@gmail.com)
2A21-11-11 - 1:O2:59 PM GMT- lP address:66.102.9.189

4s

Document e-signed by Anits Älgemon (anita.gotbergshagaen@gmail.com)
Signature Date'.2021-11-11 - 1:05:15 PM GMT - Time Source: server- lP address: 81.234.190.86

Eå Document emailed to Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com) for signature
2021-11-11 - 1:05:16 PM GMT

fi

Email viewed by Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com)
2021-11-15 - 8:53:01 AM GMT- lP address: 66.102.9.181

4s

Document e-signed by Claes Hedlund (claes.skulestad@gmail.com)
Signature Date:2O21-1'l-15 - 8:54:43 AM GMT - Time Source: seryer- lP address: 90.230.101.60

O

Agreement completed.
2421-11-15 - 8:54:43 AM GMT

@ nooh slgn

140

Granskning av
delårsrapport per
augusti zozL
Fyrbodals kommunalförbund

_&

Revisionsrapport

pwc

141

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 - 202'l-08-31 Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja
Omräkning av jämförelsetal till följd av
föränd rad redovisn ingsprincip har i nte utförts,
vilket ska ske i enlighet med god sed. Som
följd begränsas även förståelsen för
fl uktuationer i redovisningen.

t

Vid den översiktliga granskningen har vi inte
uppmärksammat några övriga väsentliga
avvikelser från god sed.

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

Ja
Vi instämmer i direktionens
bedömning och grundat på vår
översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har
det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara förenligt med de finansiella mål
och vägledande principer som

fastställts i verksamhetsplan
2021-2023.

}
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Inledning
Bakgrund
Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna tillfullmäktige i respektive medlemskommun. Delårsrapporten ska omfatta en
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig for delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o
.

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:

o
o
o

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2O21-08-31
Förvaltningsberättelsens innehåll,
Hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställs av förbundsdirektionen 2021-10-28 och
överlämnas därefter till fullmäktige i respektive medlemskommun.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och redovisningsekonom

}
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
lakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 0,991 mnkr. Direktionen har fastställt delårsrapporten inom två
månader efter rapportdatum.
Förändrad redovisningsprincip tillämpas vad gäller delårsrapporterns omfattade periodl
Omräkning av jämförelsetal har inte skett, vilket ska ske ienlighet med god sed. Som
följd begränsas förståelsen för fluktuationer i redovisningen.
Vid den översiktliga granskningen har vi inte uppmärksammat några övriga väsentliga
awikelser från god sed. Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat
riktigheten i de projekt som förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt
ut mot förutbetalda intäkter i projektverksamheten. ESF-projekt granskas i särskild
ordning.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten per augusti 2021 inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2O21.

Tidigare än är 2021 omfattade delårsrapporten perioden januari - juni (sex av
räkenskapsårets tolv månader). Från och med 2021 omfattar delårsrapporten perioden
januari- augusti (åtta av räkenskapsårets tolv månader).
1

}
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 11 kap. 1 $ ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål
för en god ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen.
I sin verksamhetsplan för 2021-2023 har förbundsdirektionen beslutat om fyra finansiella

mål och två vägledande principer. I verksamhetsplanen anger direktionen att god
ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas under budgetåren genom uppföljning av
finansiella mål och vägledande principer samt att uppföljning görs i samband med
delårs- och helårsbokslut.
Utöver de mål och vägledande principer som direktionen har fastställt i
verksamhetsplanen för en god ekonomisk hushållning har direktionen även beslutat om
en aktivitetsplan med fem strategiska utvecklingsområden. Aktivitetsplanen följs upp i
särskild ordning.

lakttagelser
I delårsrapporten finns en avstämning av de finansiella målen och vägledande
principer för en god ekonomisk hushållning samt en samlas bedömning om att målet
om en god ekonomisk hushållning bedöms upprätthållas.

Bedömning
Vi instämmer i direktionens bedömning och och grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara
förenligt med de finansiella mål och vägledande principer som fastställts i
verksa

m

h

et

splan 2O21 -2423.

}
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2021-10-19

Fredrik Carlsson

DanielLarsson

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopersAB (org nr 5560294740) (PwC) på uppdrag
av förbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rappon.
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Kommunstyrelsen

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrappoft 2021-08-31
Förslag
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kommunalförbund,

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2021-01-012021-08-31,
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 991 tkr, vilket är en awikelse
mot budget på +864 tkr för perioden, Budgetawikelsen beror på lägre
personalkostnader orsakat av vakanser och föräldraledigheter samt lägre
omkostnader i huvudsak hänförligt till pandemin,
Prognosen för helåret visar på ett överskott med + 998 tkr, vilket är en awikelse
mot budget på +808 tkr.

Beslutsunderlag
Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2021-08-31
Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2021-10-28; $ 85

Karl Olof Petersson

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Kommunchef

0s30-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförualtningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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kommunen@mellerud.se

lngrid Engqvist
iet Fyrbodals Kommu nalförbu nd

Från:

Ka nsl

Skickat:
Tiil:

den 16 november 2021 13:53
Thomas Boström; 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;Amåls Kommun
Carina Ericson
Delårsrapport Fyrbodals kommu nalförbu nd 202 1 -08-3 1
5 85 Delårsrapport 2021-08-31.pdf; 3.1 Delårsrapport 210831 Fyrbodals
kommunalförbund slutversion.pdf; 3.2 Aktivetsplan bilaga till delårsrapporten.pdf

Kopia:

Ämne:
Bifogade filer:

<

kansl i @fyrbodal.se >

Till medlemskommunerno i Fyrbodal

Ärende 3 vid förbundsdirektionens samma

2O2I-7O-28:

De lå rsra

ooort 202 1-08-3 1

Direktionen beslutar
att godkänna delårsrapporten per 202t-08-3t samt att översända densamma för handläggning till
medlemskommunerna.
Revisorernas granskningsrapport kommer i separat utskick efter förbundsdirektionens sammanträde2O2I-I2-O9.
Eventuella frågor besvaras av administrativ chef Carina Ericson, carina.ericson@fvrbodal.se.
Bifoeas
Besl

ut 5 85, förbu ndsd i rektione ns

sa m ma

nt räde

202L-t0-28

rt 2O21-08-3L
U ppföljning av a ktivitets plan 2O2L
De lå rsra ppo

Med vänlig hälsning

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

Twitter
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nträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sam ma

Fy rbodal
-z'*'* \

Sammanträdesdatu m : 2O2L-IO-28
Diarien um me r : 2021 / 0135
Paragrafer: 84 - 101
Sida a (23)

$85

Delårsrapport

2021 -08-31

Enligt fastställt årshjLrl för 2021 ftir Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapport per 202 l-08-3
lämnas till dilektionen vid oktober månads möte.

1

Förbundet har sedan delårsrapporten {tiregående år arbetat vidare med utveckling av dokumentet utifrån
revisorernas granskningar och synpunkter. I förvaltningsberåttelsen finns därmed ett avsnitt för'
måluppfollelse fdr de strategiska n.rålområdena i verksarnhetsplanen. Vidare finns bilagan Uppföljning
av aktivitetsplan för en mer detaljerad besklivning av vilka aktiviteter förbundet har genomfört under
perioden.
Den ekonomiska rapporten ltir år'ets två fijrsta tenial visar ett överskott orn 991 tkr vilket är en avvikelse
mot budget med +801 tkr jämfört med budgeterat helårsresultat på +190 tkr och en avvikelse med +864
tkr i förhållande till budget för perioden pä+127 tkr.

Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej upparbetade
personalkostnader och lägre rörliga administrativa kostnader främst på grund av pandemin.
Prognosen för tredje tertialen är baserad på utfallet per den 3 I augusti 2021 och kända faktorer för
kommande period och den löpancle basverksamheten. Det beräknade resultatet ftir helåret är + 998 tkr
järnfört med budgeterat resultat på + 190 tkr. Defta är en avvikelse mot budget nted + 808 tkr.
Bedömningen är att om inget oförutsett händer kommer ftirbundet att hålla prognosen, dock med
reservation för kostnader som uppstår i samband med viss återgång till arbetsplatsen i takt tned att
pandemin avtar.
Den förväntade r-rtvecklingen är att kommunalfrirbundets verksamhet och ekonomi ffiljer tidigare års.
Dock med reservation för omställningar som har gjorts på grund av Covid- 19. Effekten av pandernin är
minskade kostnader, som

till exempel resor och

möteskostnader jämfcirt med budget.

Ärendet föredrogs av Jeanette Lärnmel, förbundsdirektör och Calina Ericson, administrativ chef.
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Förbundsdirektionen
Samm anträdesdatum : 2021,-10-28
Diarie numme r : 202U 0135
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Fonsattning $ 85
A$etsutsl<ottet hal berett är'endet och löreslår direktionen att godkänna clelårsrapporten per 202 l-08-3
salnt alt översäncla densatnnra ftr' handläggning till medlemskomntunerna,

Direktionen beslutar
Att godkänna delårsrapporten per 202 l-08-3 I samt att översånda densanrtna lör handläggning till
medlemskomrllunerna.

Beslutet expedieras

till

lVledlernskomnlunerna

i Fyrbodal
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u nstY

relseförva ltn

Änrnor

i

nge

2027-t2-OB

n

g

Dnr KS 20211566

svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande och den
rtyr"iiO" majoriteten om att klargöra olika politiska synsätt på
Melleruds kommuns ekonomi
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.

Sammanfattni ng av ärendet
ställd till
Michael Melby (S) har den 12 oktober 2021 lämnat in en interpellation,
grundfrågor:
följande
med
kommunstyrelsens ordförande,
på ca 30 milioner för Melleruds
Hur vill ni använda det årliga prognostiserade överskottet

o

o
.

kommun under Perioden 2022 - 2024?
gång under mandatperioden har
Hur ser ni på det faktum att Melleruds kommun inte någon
lyckats genomföra de bestut om investeringar som KF beslutat?
den styrande malorttetens
vad är det för politiska värderingar och synsätt som ligger bakom
sänder^trll kommunens
val.att inför 2ö22 avisera att di nya posicovidmedel som regeringen
främsta målsättning att
välfärd istället ska användas för att amortera på tån och ha som
ytterliga re förbättra komm unens soliditet?

fick ställas
g
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober }OZt, 128, att interpellationen
för
besvarande.
och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande

Beslutsunderlag

o
.

Michael MelbYs interPellation'
Kommunfullmäktiges beslut 202I-L0-20, S 128'

att skickas ut så
Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpetlationen kommer
snart som möiligt.
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SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL

MELTERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

202t-70-20

Kommunfullmäktige

sida
23

s 128

Nytillkomna interpellationer
Förslag beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av

ärendet

Inlämnad av

den

Interpellation till kommunstyrelsens ordforande och
styrande majoriteten om att klargöra olika politiska synsätt på

Michael Melby (S)

Melleruds kommuns ekonomi

Dnr KS 2021/566

Beslutsunderlag

.

Interpellation

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas
och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa
sammanträde,

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta,

Utdragsbestyrka nde

Justerandes sign
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lnterpellation Socialdemokraterna i Mellerud
Kom m u nf

u

I I

m ä ktige

Till Morgan
Mellerud.

E

202L-10-20

202i -10- 12

'

Di

Andersson och den styrande politiska majoriteten

i

Att klargöra olika politiska synsätt på Melleruds ekonomi.

Bakgrund
I samband med beslut om budget, tilläggsbudget, delårsbokslut och prognoser som

redovisas i Melleruds kommunfullmäktige perioden 2019 - 202I och även vid beslut
om budget 2022, är utgångspunkten för den politiska debatten våra duktiga
tjä nstepersoners

u

nderlag.

Vi flera tillfällen har vi Socialdemokrater försökt föra debatt utifrån vår politiska roll,
dvs. med tyngdpunkt på värderingar och olika synsätt på hur Melleruds kommuns
ekonomi kan och ska förvaltas på bästa sätt utifrån medborgarnas bästa.

Vår syn
Vår partigrupp upplever att det har varit svårt att få utrymme för en mer utförlig
debatt som klargör de olika politiska synsätt som finns på Melleruds kommuns
ekonomi utifrån de dagordningspunkter där vi har försökt lyfta ett alternativt synsätt.
Vi Socialdemokrater anser att det är av stor vikt för Melleruds kommunala demokrati
att en sådan debatt kan hållas, främst för att alla medborgare ska ges möjlighet att ta
del av de olika politiska värderingar och synsätt som finns bland de olika partier som

väljarna valt. Det är även viktigt som en slags varudeklaration för framtiden.
Det som har blivit betydligt bättre det senaste året är de periodvisa prognoser för
kommunens ekonomi som våra tjänstepersoner arbetar fram. Dessa medger numera

en bra och tydlig debatt och där vi synliggör åsiktsskillnader utifrån mer realistiskt
förvä ntade förutsättninga r.
Våra områden
Det som skiljer oss åt får tydliggöras i själva debatten, men vi Socialdemokrater menar
att den ska omfatta Melleruds kommuns hela ekonomiska situation utan någon
fö red ragn i ng ifrå n

a

nsva riga tjä nste pe rso ne r.

De områden som vi önskar belysa finns inom utvecklingen av driftsbudget,

investeringsbudget och kommunens balans.
Våra grundfrågor
Våra grundfrågor inför debatten ifrån den Socialdemokratiska kommunala gruppen till
vår KSO Morgan E Andersson och den nu styrande politiska majoriteten i Melleruds

kommun är:
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Hur vill ni använda det årliga prognostiserade överskottet på ca 30 miljoner för
Melleruds kommun under perioden 2022 -2024?
Hur ser ni på det faktum att Melleruds kommun inte någon gång under
mandatperioden har lyckats genomföra de beslut om investeringar som KF beslutat?
Vad är det för politiska värderingar och synsätt som ligger bakom den styrande
majoritetens val att inlör 2O22 avisera att de nya postcovidmedel som regeringen
sänder till kommunens välfärd istället ska användas för att amortera på lån och ha
som främsta målsättning att ytterligare förbättra kommunens soliditet?

e

Michael Melby Socialdemokraterna
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MELLERUDS KOMMUN
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ÄRrruor

i

ng

2021-12-08

en
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Dnr KS 202L1259

val av ledamot/ersättare i samordningsförbundet väst 2022
Sammanfattning av ärendet
representanter för
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst består av
Försäkringskassan
medlemmarna Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen,
samt medlemskommunerna.
m u nfu II mäktiges
valheredn in gens förslag kom mer att företigga vid kom
sammanträde,
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MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u
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ÄRrnoe

i

ng

2021- 12-08

en

rr

Nytillkomna medborgaförslag
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisni ngen.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om gatljus på gångoch cykelvägen mellan Oxgatan och
Travgatan i Mellerud.

Inlämnad av

Besvaras av

Inga-Britt och Jan-Olof

Kommunstyrelsen

Larsson, Mellerud

Dnr KS 2021/613
Medborgarförslag om belYsning
hundrastgården i Mellerud'

Maria Johnsson,
Mellerud

i

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2021/618
Medborgarförslag om badstege på ön
vid Vita Sannar samt på närliggande
udden.
Dnr KS 2021/619

Beslutsunderlag

.

Medborgafförslag.
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Franklversen Olausson, Kommunstyrelsen
Mellerud
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MELLERUDS

KOMItIUt{

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

YsZazt

6t3

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Personuppgifterna behandlas enligt PLJL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas

i register av förvaltning/nämnd, Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare
ort och o"'"^

l/ ' 2 /
Jnrta ' fr r, il ' '/an- ff/af /-a rG'2 n
Adress
X ft
Postadress
,/.V 2 tlf tlft ruel
fl.&ue

Namn

E-postadress

lad

f i, -

in/ I a' /e/i'a" (ct?t
resenterar här kort ditt försla

[,nst'rar ?dl(lils På qårrt t (y/4etväf
rnt llan tl r
fri lan'' Trao,Tcz /art.
Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gä rna varför du anser att förslag ska genomföras och
hur det i så fatt ska kunna ske.

Underskrift
(

Nam

e

ärr// /a
Kommu nstyrelsekontoret
80 MELLERUD Besökadress: Storgatan
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

13

E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www,mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: Lt 74 4O-8'Orgnr: 212 000-1488
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Personuppgifterna behandlas entigt PLJL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser,

Avsändare

ortoch$W.tk.uu.i
Namn

1t

Adress
Postadress
E-postadress

4ltt.
J
,l

I

crfla 1 ah l"raeclrr

-{ olac\q-tc\s /6
? t<Ln- Vetvn*ä

Försla et

Wla.t\r,' .rz \{ uzJ=-.,Å1 (6; Lr-t

ico . C c t}-\

rar här kort ditt försla

be$a"tt^1

I

Lrun'n,

ct vrs,at ScLYcre'va

Motivering (Här kan du lämna en r?1er utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras och
hur det i så falt ska kunna ske
rr'-

R

fc-. 6l-Jå \,fw^n^ - an V{tur\l|a(\k' \'( L t b"u
\rwncl vcte ) !"cu'clout
9^ 'tÅurl,\e olt y3a.'t^:oVko ltvr^^a bo\

?cn VihierhAV
äVe

{l.År.

arY</Y
ö {1s-*ro-o\ '

Underskrift

CLrv\c^

åf,..f""a5 SV\

Namnförtyd ligande

"o0 €Y\

Komnn unstyrelsekontoret
Postadress: 464 B0 MELLERUD Besökadress: Storgatan 13

Tfn: 0530-180 0o Fax: 0530-1B1 01
: kommunen(r.lmellerud.se' Hemsida : www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: 7L 74 40-S Orgnr: 212 000-t4BB
E-post
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MELLERUDS

-11- 'l 1

ToZl

KOHMUN

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

får lagras och bearbetas
Personuppgifterna behandlas entigt PIJL' Du medger att information .du lämnar
rättelser.
och
utdrag
begära
rätt
att
har
Du
i register'iv förvattning/nämnd.

Avsändare
Ort och datum

Mellerud 20211104
Namn

Frank lversen Olausson
Adress

12
Postadress

46433 Mellerud
E-postadress

l.se

frank.olausson

Förs

senterar här kort ditt

a

Jag önskar en badstege på yttersta delen av ön (Näsan ) vid Vita Sannar samt

den

närliggande udden

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt

och
medborgarTöislag. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras
hur det i så falt ska kunna ske

vara skönt att
Det är ofta kal It vattn et vid Vita San nar och stranden är nggrund. Det skul le
g ått vta
ib
nd
har
Jag
dopp
ett
ta
sig
för
att
vatten
g
I
djupt
sl p pa gå den lån a vägen til
a är halkig a
rn
kt
tppo
att
porna
upplever
p
men
kt
från
m
ett
dopp
rg
ta
bryggan ut ti il ön för att
längst ut på
en
badstege
med
bättre
det
VO
re
Därför
ig
skada
s
risk
att
nns
Det
fi
och skarpa
ön eller på läm p lig plats där dj upet ä r til lräckligt för att do ppa stg
g al att sätta e n
Bryg g an ut till o n tas bort efte r somm a ren Det bö r d a rför u ndersökas om det
jliggöra
vinterbad
badsteg e på de n närligg a nde udde n för att m ö

-Tä*.ug T.l.rte^,t Ota*l:ScV

Und

Kom m u nstYrelsekontoret
B0 MELLERUD Besökadress: Storgatan
Tfn: 0530-180 OO Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

13

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www'mellerud'se
Sankgiro: 5502-2776 Plusgiro: Il 744O-S Orgnr: 212 000-1488
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i

n

202t-12-08

gen

Änenor rz

Anmälan om inkomna ärenden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om'

.

Revisionsrappoften Granskning av ledning, styrning och uppföljning inom IndivÄd- och

familjeomsorgen Länk: https://mellerud.se/medialxs4dxtq0/revisionsraoport-ledningstyrn-ing-och--uppfolining-inom-individ-och-familjeomsorgen-mellerud-november-2021.Pdf

Dnr KS 2021/636.

.

Vänersborgs Tingsrätts (Mark- och miljödomstolen) dom den 21 oktober 2021 angående
överklagningar av kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober 2020,9121, om ny detaljplan
för Vita Sandars campin g. Dnr KS 2020/685 Dnr KS 2020/686, Dnr KS 2020/696 och
Dnr KS 2020/703.
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