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Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se 

KOMMUNSTYRELSEN 
DATUM Onsdagen den 2 november 2022, klockan 08.30 – 15.30 
PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad 
Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig  
till kommunstyrelsekontorets kansli, e-post kommunen@mellerud.se eller tfn 181 04, 
senast k l. 09.00 dagen före sammanträdet. 

Ledamöter Ersättare 
Morgan E Andersson (C) Martin Eriksson (C) 
Peter Ljungdahl (C) Mauri Simson (L) 
Daniel Jensen  (KD Harald Ericson (M) 
Henrik Sandberg (MP) Ahmed Mahmoud (MP) 
Eva Pärsson (M) Ludwig Mossberg (M) 
Jörgen Eriksson (KIM) Sture Bäckström (KIM) 
Michael Melby (S) Christine Andersson (S) 
Marianne Sand-Wallin (S) Kent Bohlin (S) 
Thomas Hagman (S) Florence Jonasson (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Eva Ericson (SD) 
Liselott Hassel (SD) Martin Andersson (SD) 

Övriga 
Karl-Olof Petersson kommunchef 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Michael Melby (S)

Val av ersättare för justerare – Marianne Sand Wallin (S)
• Tidpunkt för protokollets justering – 3 november 2022, klockan 10.00

Ärenden 

Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Taxor och avgifter inom kultur- och 

utbildningsnämndens verksamhet 2023 
Anders Pettersson, kl. 08.35 
BILAGA 

4 

2  Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet 
2023 

Tanja Mattsson, kl. 08.50 
BILAGA 

6 

3  Planuppdrag avseende ny detaljplan för Västra 
Kurran 

Jonas Söderqvist, kl. 09.05 
Suzanne Håkansson 

9 

4  Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhet 2023 

Suzanne Håkansson 
BILAGA 

14 
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5  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig 
kontroll enligt lag om foder och animaliska 
biprodukter för 2023  

Dan Gunnardo, kl. 09.40 
BILAGA 

18 

6  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område för 2023 

Dan Gunnardo 
BILAGA 

22 

7  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn 
enligt lagen om sprängämnesprekursorer för 2023 

Dan Gunnardo 
BILAGA 

27 

8  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn 
m.m. inom strålskyddslagens område för 2023 

Dan Gunnardo 
BILAGA 

32 

9  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig 
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen för 2023 

Dan Gunnardo 
BILAGA 

37 

10  Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2023 Dan Gunnardo 42 

11  Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, 
revidering 

Dan Gunnardo 53 

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

Elisabeth Carlstein, kl. 10.10 
BILAGA 

66 

13  Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 
per 2022-08-31 

Elisabeth Carlstein 84 

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

Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

95 

15  Budget 2023 för Melleruds kommun, 
verksamhetsplan 2024-2025 

Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

100 

16  Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhet 2023 

Magnus Olsson, kl. 10.50 
Karl-Olof Petersson   
Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

106 

17  Vita Sandars Camping - slutredovisning av 
investering i åtta elbilsladdare vid stugor 

Peter Mossberg 
Magnus Olsson 

109 

18  Vita Sandars Camping - godkännande av investering 
avseende byte av tak på receptionsbyggnaden 

Peter Mossberg 
Magnus Olsson 

122 

19  Vita Sandars Camping - godkännande av investering 
avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till 
garossystem med inbyggda jordfelsbrytare 

Peter Mossberg 
Magnus Olsson 

127 

20  Avyttring av kommunala fastigheter, återrapportering 
av uppdrag 

Peter Mossberg 
Magnus Olsson 

132 

21  Projekt Åsebro Skola - projektering av permanent 
tillbyggnad av skola 

Linda Hamrin, kl. 11.30 
Magnus Olsson 

139 

22  Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds 
kommun, mandatperioden 2023-2026 

Ulrika Granat, kl. 13.00 142 

23  Gratifikation till kommunens anställda 2022 Ulrika Granat 148 
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24  Ändring av titel kommunchef till kommundirektör  

och revidering av kommundirektörsinstruktion 
 

Ulrika Granat 150 

25  Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
 

Ulrika Granat 161 

26  Redovisning av öppna ärenden 2022-10-25 
 
 

Karl-Olof Petersson 162 

27  Återrapportering av verkställda beslut inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde  
2022-06-01--10-25 

Karl-Olof Petersson 176 

28  Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Karl-Olof Petersson 184 

29  Anmälan 
 
 

Karl-Olof Petersson 185 

30  Aktuella frågor 
 
 

 186 

31  Rapporter 
 
 

 187 

32  Det goda livet i Dalsland, rapport 
 
 

Thomas Forslin, kl. 14.15 188 

33  Samverkansenkät 4D – återrapport/diskussion BN presidie, kl. 14.30 
KUN presidie 
SN presidie 
Karl-Olof Petersson 

189 

 
 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-LO-26

Änrruor r Dnr KS 20221485

Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet
2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

r Försla9 taxor och avgifter 2023.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-L0-L9, S 78

BILAGA

Årendet behandtas av arhetsutskottet vid sammanträdet den 7 november 2022,
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MELLER,UDS KOMMUN

Kultur- och utblldnlngsnämnden

SAM M ANTRÄD ESPROTO KOLI
Sammantrådesdatum
2022-10-19

slda
7

5 78 Dnr KUN 20221134

Kultur- och utblldnlngsnämndens taxor och avglfter 2023

Kultur- och utblldnlngrnämndens bcrlut
Kultur- och utblldnlngsnåmnden godkånner förualtnlngschefens förslag på kultur- och
utblldnlngsnämndens taxor och avglfter 2023.

Srmmrnfattnlng av årendet

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

Förvaltnlngschefen redogör för förslag på kultur- och utblldningsnåmndens taxor mh avglfter
för 2A23.

Bcrlutrunderlrg

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

Förulag tlll beolut på rammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C)r Kultur- och utblldnlngsnåmnden godkånner
förualtnlngschefens förslag på kulturoch utblldnlngsnämndens taxor och avglfter 2023.

Berlutrgång

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

Beelutet cklcker tlll
Enhetschefer lnom kultur- och utblldnlngsförualtnlngen,
Kom m unstyre lsekontoret

/-g q
UtdragsbestyrkandeJusteråndes 619n
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-70-26

ARENDE 2 Dnr KS 20221485

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade den 18 oktober 2022, S 157, att

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

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

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

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

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023.
. Socialnämndens beslut 2022-10-18, g L57

BILAGA

Arendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 november 2022,
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MELTERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-10-18

sida
13

5 157 Dnr SN 2AZZ|205

Taxor och avgifter 2023

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. föreslå Kommunfullmäktige att anta taxorna för 2023 utifrån förellggande förslag, med
undantag av att taxa avskaffas för utprovning av tekniska hjålpmedel i hemmet.

2. ge socialchef i uppdrag att tillse att en fallstudle görs innehållande eR par konkreta exempel
hur den stora kostnadsökningen av prisbasbeloppet slår ekonomiskt för de individer som
llgger strax över gråhsvärdet med egna medel.

3. ge socialchef i uppdrag att tlllse att redovisnlng sker senast vtd Socialnämndens
sammanträde april 2023 av eventuella följder på grund av ökade kostnader för måltider.

SammanfattnlnE av ärende

Taxor och avgifter revideras infrlr varJe nytt verksamhetsår, Prisbasbeloppet för år 2023 är
beslutat till 52 500 kronor. Det år en ökning med 8,7 o/o Jämfört med 2022 (48 300 kronor).

frlsbaqbeloppet bestämmer bland annat den maximala avglften för vård och omsorg samt
förbe^hållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader), För 2023 är den högita avgtften
fö.r vård och omsorg 2 359 kronor. Det natlonella förbehållsbeloppet för ensamstående up-pgår
tillS 470 och makarlsambo 5 279 kronor per månad, Beloppen år prellmtnära och faststållda
belopp beräknas bli beslutade under kvartal42023,

Där det inte är särskllt anglvet föreslår socialförualtnlngen att taxorna räknas upp med samma
procentuella förändring som prisbasbeloppet d.v.s. 8,7 o/o.

Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till
Sam hällsbygg nadsförva ltningen.

Hyran för Ängenäs är höjd till det högsta beloppet för bostadstillägg som hyran inte bör
överstiga, vilket innebär en ökning med 4,14o/o.

För LSS måltidskostnader har ingen uppräkning gjorts de senaste åren, taxan har däför råknats
upp för tr 2A2L-2023 med samma procentuella förändring som prisbasbeloppet. Det innebår en
ökning med 0,630/o år 2021, t,47 o/o är 2022 och 8,7o/o är ZA23,,

Under 2022 beslutades om taxor för ersättning för hemvård och hemsJukvård i annan kommun.
Ersättningen följer Västkoms rekommendationerna och är förnårvarande preliminära då den
råknas upp med omsorgsprisindex som beräknas bli beslutad under kvartal4 zOZ3.

Alkohol- och Lobaksenheten

Årttg tittsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serueringstillstånd, där
den rörliga avgifte! är uppdelad på olika avgiftsktasser (trappsteg) beroende på
serueringsställets årsomsåttning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de
med tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfriå läkemedel tas ut
som en fast avgift.

De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen (2017:725)
tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. Når det gåller tillsynsavgifter är det
ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs lngen tillsyn finns risk för

Justerande€ stgnl

-r >--(^l /
-lj ' lyt

Utdragsbestyrka nde

Ll
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-10-18

slda
t4

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

kommunallagen (2017t725), En administrativ avglft tas ut för det arbete som kråvs vid tillsyn
och registerhållning hos kommunen,

I forslaget ftnns det Wå åndrlngar:
. Utvidgade tlllständ, utökad serueringstid, ändrad serueringsyta eller ändrat alkoholutbud

2000 kronor, Denna avgift låg tidigare tillsammans med lJtutdgande tillstånd, gemensam
serueringsyta 4000 kronor, Förslag på ändring beror på att det inte kråvs samma arbetsttds
åtgång.

r Tillfälligt utökad serveringstld och serueringsyta i Tillståndshavarens nuvarande lokaler 2000
kronor. Hår år ändringen kostnaden, tidlgare kostnad 2500 kronor, Sånkningen beror även
här på koftare arbetstids åtgång.

Beslutsunderlag

r 1jänsteskrlvelse
o Bllaga 3 Förslag taxor och avgifter 2023

Förslag till beslut på eammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:

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

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

3. ge socialchef I uppdrag att tillse att redovlsnlng sker senast vid Socialnämndens
sammantråde april 2023 av eventuella följder på grund av ökade kostnader för måltlder,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden btfaller detta

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes slgn

'prr

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ing en 2022-rO-26

ARENDE 3 Dnr KS 20221523

Planuppdrag avseende ny detaljplan för Västra Kurran

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att:

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att
upprätta en ny detaljplan för Västra Kurran.

2. kommunfullmäktige ska anta detaljplanen.

3. kostnaderna för upprättandet av detaljplan bekostas av Melleruds kommun. Vid
bygglovsskedet återfinansiera plankostaden sedan genom planavgift .

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2022 g 121 att begära av kommunstyrelsen
att få i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Västra Kurran.

I ett steg för att uppnå kommunens befolkningsmål behöver nya detaljplaner för
bostadsbebyggelse tas fram. Det finns inom kommunen en efterfrågan på bostadstomter i

närhet till Melleruds centrum. Området Västra Kurran ligger strategiskt med närheten till
Melleruds centrum och i ett område där det finns en efterfrågan efter bostadsfastigheter.
Planområdet är med i kommunens planprioritering för 2022och ligger inom ett utpekat
utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan.

Syftet med planläggningen är således att ta fram en ny detaljplan för bostadstomter med
närhet till Melleruds centrum. Planområdet är cirka 42 000 - 53 000 kvadratmeter.

Den totala plankostnaden är svår att uppskatta, men bedöms initialt till cirka
500 000 - 700 000 kronor.

Byggnadsnämnden bedömer att antagandet av den nya detaljplanen bör tas av
Kommunfullmäktige. Av Start-PM framgår bedömningsgrunderna. Ett antagande av en
ny detaljplan beräknas kunna ske under första kvatalet2024.

Beslutsunderlag

r Byggnadsnämndens beslut 2022-L0-I9,5 121.
. Staft-PM,2022-70-19
. Komm u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse

Ärendet behandtas av arbetsutskoftet vid sammanträdet den 7 november 2022,
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Kommunstyrelsen

Planuppdrag avseende ny detaljplan för Västra Kurran

Förslag till beslut

Komm unstyrelsen besl utar att:

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för
att upprätta en ny detaljplan för Västra Kurran.

2. kommunfullmäktige ska anta detaljplanen.

3. kostnaderna för upprättandet av detaljplan bekostas av Melleruds kommun. Vid
bygglovsskedet återfinansiera plankostaden sedan genom planavgift .

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2022 9 121 att begära av kommunstyrelsen
att få i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Västra Kurran.

I ett steg för att uppnå kommunens befolkningsmål behöver nya detaljplaner för
bostadsbebyggelse tas fram. Det finns inom kommunen en efterfrågan på bostadstomter i

närhet till Melleruds centrum. Området Västra Kurran ligger strategiskt med närheten till
Melleruds centrum och i ett område där det finns en efterfrågan efter bostadsfastigheter.
Planområdet är med i kommunens planprioritering for 2022 och ligger inom ett utpekat
utvecklingsområde for bostäder i kommunens översiktsplan.

Syftet med planläggningen är således att ta fram en ny detaljplan för bostadstomter med
närhet till Melleruds centrum. Planområdet är cirka 42000 - 53 000 kvadratmeter.

Den totala plankostnaden är svår att uppskatta, men bedöms initialt till cirka
500 000 - 700 000 kronor.

Byggnadsnämnden bedömer att antagandet av den nya detaljplanen bör tas av
Kommunfullmäktige. Av Start-PM framgår bedömningsgrunderna. Ett antagande av en ny
detaljplan beräknas kunna ske under första kvartalet2024.

Beslutsunderlag

. Byggnadsnämndens beslut 2022-10-19,9 I2I
r Start-PM,2022-70-19

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-25 KS 20221523

Jonas Söderqvist
Kaft-/GIS-ingenjör

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se10
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MELLERUDS
KOMMUN

START-PM

Besöksadress: Storgatan 73,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-posh kommunen@mellerud.se

Org.nr: 212 000-1488 | www.mellerud.se

Diarienummer:
BN 2022.244.214 I KS 20221s23

Datum:
2022-rO-73

Vilket område gäller det:
Delar av Sunnanå 1:2 och 1:10, Holmsäter 14:1 och Björkberga 1:1

Detaljplanens syfte:
Syftet med planen är att utöka bostadsområdet Kurran med ytterligare bostadstomter med
närhet till Melleruds centrum. Planläggning av bostadstomter motiveras av kommunens
befolkningsmål om 11 000 invånare till 2030.

Ställningstaganden gällande planen JA NEJ Kommentar

A Strider detaljplanen mot OP,
fördjupningar eller av kommunstyrelsen
antagna program?

B Har stat och kommun motstridiga
intressen och har LST framfört erinringar
som medfört prövning enligt 11 kap. 10-
12 5g PBL?

NX
c Medför detaljplanen betyda nde

ekonomiska åtaganden för kommunen? n
D Är detaljplanen av principiell beskaffenhet

eller annars av större vikt:

1. Ar planen av betydande intresse for
allmänheten?

2. Omfattar planen stora områden?

3. Reglerar planen många motstridiga
intressen? l

4. Omfattar planen särskilt känsliga
miljöer?

5. Medför planen betydande
miljöpåverkan?

Förslag på vem som ska anta detaljplanen

Kommunfullmäktige X Byggnadsnämnden n
Motivering:
Sett till ovanstående gjorda ställningstagande och att området idag inte är planlagt
gör Plan- och byggenheten bedömningen att Kommunfullmäktige bör anta
detaljplanen.
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-rO-19

sida

7

s 121
Dnr 2022.244.214

Planuppdrag avseende ny detaljplan för Västra Kurran

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att begära av Kommunstyrelsen att få i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för Västra Kurran.

Sammanfattning av ärendet
I ett steg för att uppnå kommunens befolkningsmål behöver nya detaljplaner för
bostadsbebyggelse tas fram. Området Västra Kurran ligger strategisK bra med närheten till
Melleruds centrum och i ett område där det finns en efterfrågan efter bostadsfastigheter.

Området ligger mellan Sunnanå golfbana och Holmsån, strax väster om Sunnanå Hamn.
Planområdet är cirka 42 000 - 53 000 kvadratmeter. Ett antagande av en ny detaljplan
beräknas kunna ske under första kvartalet 2024.

Beslutsunderlag
. Start-PM, 2022-I0-L3

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Det finns inom kommunen en efterfrågan på bostadstomter i närhet till Melleruds centrum.
Området Kurran har under senare tid varit ett efterfrågat område för ny bostadsbebyggelse,

Förslag på nytt planområde ligger mellan Sunnanå golfbana och Holmsån, cirl<a2 km nordöst
om Melleruds centrum, väster om Sunnanå Hamn. Planområdet beräknas till mellan
42 000 - 53 000 kvadratmeter beroende på hur avgränsningen görs. Området ägs till största
del av Melleruds kommun. Inom föreslaget planområde ligger två privatägda
bostadsfastigheter.
VA-ledningar och annan viktig infrastruktur finns i nära anslutning till området.

Planområdet är med i kommunens planprioritering för 2022 och ligger inom ett utpekat
utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan. Delar av området ligger inom
strandskyddat område. Frågan hanteras i detaljplanen,

Svfte
Syftet med planuppdraget är att ta fram en ny detaljplan för bostadstomter med närhet till
Melleruds centrum väster om redan befintlig detaljplan för området Kurran. Planläggningen av
bostadstomter motiveras av kommunens befolkningsmål om 11 000 invånare till 2030.

Tidsolan
Ett beslut om antagande av ny detaljplan för Västra Kurran beräknas kunna ske under första
kvartalet 2024.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna härrörande upprättandet av detaljplan bekostas av Melleruds kommun. Vid
bygg lovsskedet åtefi nansiera pla nkostaden seda n genom pla navg ift .

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LO-19

sida

8

Utredningar som kan komma att krävas är bland annat geoteknisk undersökning, arkeologisk
utredning, dagvattenutredning, miljöteknisk markundersökning, naturvärdesinventering,
fastig hetsutred ni ng trafi kbul lerutred n i ng och eventuel lt trafi kutred ni ng.

Den totala plankostnaden är svår att uppskatta, men bedöms initialt med dessa undersökningar
landa king 500 000 - 700 000 kronor.

Antaqande
Plan- och byggenheten gör bedömningen att antagandet av den nya detaljplanen bör tas av
Kom munfull mä ktige. Av Sta rt- PM fra mgå r bedömni ngsgru nderna.

Upplysningar
Besl utet gå r att överklaga, se www. mel lerud.se/overklaga,

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-r0-26

ARENDE 4 Dnr KS 20221485

Taxor och avgafter för byggnadsnämndens verksamhet 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023.
. Byggnadsnämndens beslut 2022-L0-I9, 5 128-129.

BILAGA

Arendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 november 2022,

14



METLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-rO-L9

sida
23

s 129

Dnr 2022.242.043

Taxa storformatskriva re 2023

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om oförändrad taxa för
utskrifter på storformatsskrivaren samt skannin g för 2023.

Sammanfattning av ärendet
KommunfullmäKige antog byggnadsnämndens förslag om ny taxa för utskrifter på

storformatsskrivaren samt skanning 2021, 2020-Lt-t7 $ 137. SGlet för beslutet om nytt förslag
på taxa berodde på att den inte täcKe de ökade kostnaderna.

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

Utskrift av bild via storformatsskrivare, färg

Pappersstorlek

AO 200 kr/st. 250 kr/st, inkl, moms

A1 160 krlst. 200 krlst, inkl, moms

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

Utskrift av bild via stodormatsskrivare, svarWitt

Pappersstorlek

AO 112 kr/st. 140 krlst. inkl, moms

A1 80 krlst. 100 krlst. inkl, moms

A2 60 krlst. 75 krlst, inkl. moms

Scanner

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

Minidebitering 30 min.

Beslutet skickas till
Kom munstyrelsens a rbetsutskott (KSAU)

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-LO-19

sida
2L

s 128
Dnr 2022.242.043

Plan- och bygglovtaxa 2023
Byggnadsnäm ndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta oförändrad plan- och bygglovstaxa för
2023. Uppräkning sker i enlighet med prisbasbeloppet för 2023.
Prisbasbeloppet (PBB) är 53 500 kr för 2023 (48 300 kr 2022).
Bilaga till beslut: Plan- och byggloustaxa 2023

Sammanfattning av ärendet
Plan och bygg arbetade20IT fram en ny plan- och bygglovstaxa för Melleruds kommun.
Syftena med förnyelsen var:
. Förenkla taxan och göra den lättare att utläsa både för tjänstemän och för sökanden.
. Klargöra de faKiska kostnaderna för detaljplanerna och därmed få en mer rättvis

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

Exemoel på beräknino av avqift för 2O23
Exempel på beräkninq av bygglovsavgift för 2023
Bygglov för enbostadshus 160 m2 (BTA) inom detaljplanx

xFörutsättningar för exempel
mPBB 2023 = 53,5
OF = 8 (enligt tabell 1, Plan- och bygglovstaxa 2023)
N = 0,8 (då kommunen har färre invånare än 20 000)
HFI = 24 (enligt tabell 4, Plan- och bygglovstaxa 2023)
HF2 = 28 (enligt tabell 5, Plan- och bygglovstaxa 2023)

Exemoel på beräknino av planavoift för 2023
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006x
mpBB x ByA x N1=Flanavgift
53,5 x 160 x 0,59 = 5 050,4 kronor
x Förutsättningar för exempel
mPBB 2023 = 53,5
BYA = 160 kvm
N1 = 0,59 (enligt tabell 8, PIan- och bygglovstaxa 2023)

Ätgara Tabell Formel Delvärden Avgift 2O23

Bygglovavgift 4 mPBBxOFxHFIxN 53,5x8x24x0,8 8 2L7,6

Startbesked 5 mPBBxOFxHF2xN 53,5x8x28x0,8 9 587,2

Situationsplan 2 Tidsersättning 900x2 1 800

Utstakning 2 Tidsersättning 900x4 3 600

Lägeskontroll Moms
25 o/o

2 Tidsersättning 900x2 1 800 + 450

Total avgift 25 454,8*

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2022-10-L9
sida

22

Exempel på beräknino av strandskyddsdispens för 2023

Beslutet skickas till
Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott (KSAU)

Åtgara Tabell Formel Avgift 2023

Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad över
50 kvm BYA

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

8 560 kr alt,
tidsersättning

Strandskyddsd ispens för
ny- och tillbyggnad 16-49
kvm BYA samt alla andra

o. .. .
ovnga atgar0er

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

6 848 kr alt.
tidsersättning

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

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

5 350 kr alt.
tidsersättning

Strandskyddsdispens
avslag

7 Tidsersättning dock minst 200 x
mPBB x 0,5

Tidsersättning
dock minst
5 350 kr

Strandskyddsdispens
avvisande

7 Tidsersättning 2 timmars arbete 1 800 kr

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n 2022-70-26

ARENDE 5 Dnr KS 2022/509

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

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

om foder och animaliska biprodukter för 2023
o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 77.
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 33,
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

BILAGA

Årendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 november 2022.
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MELLERUDS
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lsefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-L0-rB K520221s09

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

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

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

Sammanfattning av ärendet
DireKionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,

$ 33, att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
lagen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med ljanuari2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag
o Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för taxa för offentlig kontroll

enligt lag om foder och animaliska biprodukter för 2023
. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, g 77.
o Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 33.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress
Melleruds kommun

Kom mu nstyrelseförva ltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148819
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

Sammanträdesdatum

2022-tA-06

DMEF 5 33

Taxa animaliska biprodukter 2023

Direktionens beslut

Direktionen rekommendera r kommu nfu llmäktige i kommu nerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

1. Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om
foder och animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari
2A23.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Nortin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till förmån för förvaltningens
förslag.

Arendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad timtaxa.
2. Michael Melby (S) yrkar på Uifatt till förvaltningens förstag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinämndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
2. Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag,

Beredning:
Presidium 2A22-A9-28
Miljö- och energinämnden 7022-A8-25, 977
Förbu ndschefens och biträd a nd e m i ljöchefe ns tj å nsteskrivel se

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

,F-'
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DALSLANDS MILJö. OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

ENERGTTUÄmruo
Sammanträdesdatum

2022-48-25

DMEN 5 77 Dnr 2O22l566.ADM

Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt
lagen om foder och animaliska biprodukter,
Dalslands miljö- och energinämnd

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö-och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera
kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
och Mellerud att:

r Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen
om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med
1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Taxan för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska
biprodukter är en helt ny taxa inom Dalslands miljö- och
energinämnds ansvarsområde. Taxan medger endast timdebitering
efter utförd tillsyn, Taxan kommer främst tillämpas vid handläggning
av ärenden gällande "nedgrävning av död häst",

Beredning:
Presidium 2A22-08-LL
Förbundschefens förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet:
Ordföranden: Bifall till förslaget att föreslå direktionen att
rekommendera fullmäktige i medlemskommunerna att fastställa
förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter att gälla fr.o.m. 1 januari 2A23.

Beslutsgång:
Ordföranden frågar på f<irslaget och finner att nämnden bifaller
detta.

Expediering:
Direktionen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-70-26

Änrnor o Dnr KS 20221508

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område för 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och med l januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, g 32, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med
tillhörande bilagor att gälla från och med l januari 2023,

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område för 2023

o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 73.
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 32.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I november 2022.
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-L0-LB K520221508

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

KommunfullmäKige

Dalslands miUö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område för 2023

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och med l januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
DireKionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, g 32,
att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda

och Mellerud att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område med tillhörande bilagor att gälla från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område för 2023

o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 73.
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, S 32.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress
Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148823
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAM MANTRÄD ESPROTO KO LL t2

Sammantrådesdatum

2022-70-A6

DMEF g 32 Dnr 2022/566,ADM

Taxa miljöbalken 2023

Direktionens beslut

Direktionen rekommenderar kommunfullmäktige i kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

Fastslälla förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och
med 1 januari 7023,

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Erlksson (S) reserverarar sig till förmån för förvaltningens
förslag.

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad timtaxa
2. Michael Melby (S) yrkar på bifatt till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinåmndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
Z. Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag.

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Miljö- och energinämnden 2022-08-25, 573
Förbu nd schefen s och b iträd a nde m i ljöchefens tj ä nsteskrivel se

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

. i..."
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DALSLANDS MILJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
ENERGINÄMND

Sammanträdesdatum

2022-A8-25

DMEN S 73 Dnr 2422/566,4DM

Fastställande av taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, Dalslands miljö- och
energinämnd

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommun-
fullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att:

Fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från
och med l januari 2A23.

Ärendebeskrivning
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken baseras från och
med 2021 på en ny taxemodell från SKR. Taxebestämmelserna har
nu kompletterats med en paragraf gällande möjligheten att
indexuppräkna timavgiften ($ 8) samt en ändring från nedlagd till
päbörjad halvtimme handläggningstid (5 10).

Ett flertal ändringar har också gjorts i bilagorna, bl.a. med anledning
av ändringar i lagstiftningen.

Yrkanden:

Jan öhman (M) och Lars Nilsson (S) yrkar på att hela g B gällande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften stryks ur taxe-
bestämmelserna.

Jörgen Eriksson (KiM) yrkar på att inte ändra g r0 från faktisk
nedlagd tid till påO<iriaa halvtimme handläggningstid.

I

Justerandes sign UtdragsbestyrkandeOrdförendesign
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DALSLANDS MILJö. OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IO

ENERGTUÄr{No
Sammantrådesdatum

2022-48-25

Forts 5 73

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns 3 förslag:

. Tjänstemannaförslaget med ny paragraf 8 gällande möjligheten
att indexuppräkna timavgiften samt ändring i $ 10 från nedlagd
till påbörjad halvtimme handläggningstid.

r Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka $ 8
r Jörgen Erikssons (KiM) förslag att avgift tas ut för faktisk

nedlagd handläggningstid, ej för påbörjad halvtimma (5 10).

Nämnden godkänner att tjänstemannaförslaget är huvudförslag.

Proposltionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget med ny
$ 8 och Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka
förslaget med ny $ 8 och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag.

Propositionsordning 3

Ordföranden ställer proposition på ganstemannaförslaget med ny
lydelse i S 10 och Jörgen Erikssons (KiM) forslag att ha kvar lydelsen
att avgift tas ut för faktisk nedlagd handläggningstid och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Jörgen Erikssons (KiM) förslag.

Beredning:

Presidium 2O22-O8-|L

Förbundschefens förslag till beslut

Expedieras

Direktionen

it I

,{ {i. :', \

t""r;f UtdragsbestyrkandeOrdförendesign
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-10-26

Änrnor z Dnr KS 2022/507

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om
sprä ngäm nesprekursorer för 2O23

Förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer att gälla från och med l januari 2023 .

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,5 31, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer att
gälla från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion,

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprä ngäm nespreku rsore r f ör 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, g 74.

. Dalslands miljö- och energiförbund2022-10-06, g 31.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskottet uid sammanträdet den 7 november 2022,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförua ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2022-LO-LB K520221s07

Telefon
0530-180 00

Webb
www,mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorer för 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen
om sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023 .

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,
$ 31, att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprä ngä m nespreku rsore r f ör 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 9 74.

. Dalslands miljö- och energiforbund 2022-10-06, 5 31.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrelseförva ltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148828



'*ä"

ffii
Datstands Miljö

& Energiförbund

SA M I.,IANTRÄO ESP NOTO KO LL 11

Sammantrådesdatum

2022-tO-A6

DMEF 5 31 Dnr 2O22|566.ADM

Taxa sprä ngäm nespreku rsorer 2023

Direktionens beslut

Direktionen rekommendera r kommu nfu llmäktige i kom munerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

Fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till förmån för förvaltningens
förslag.

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad timtaxa
2. Michael Melby (S) yrkar på Oifatt tiil förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinämndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
2. Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) förslag.

Ordföranden ställer proposition på forslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag.

Beredning:
Presidium 2A22-A9-28
Miljö- och energinämnden 2022-08-25, 974
Förbu ndschefens och biträd ande m i ljöch efens tjä nsteskrivelse

Expedieras:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun
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DALSLANDS MILJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

ENERGTnÄurup
Sammanträdesdatum

2022-48-25

DMEN S 74 Dnr 2O22/566.ADM

Fastställande av taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer, Dalslands miljö- och
energinämnd

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommun-
fullmäktige i kommunerna Bengtsfors. Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att:

Fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari
2023.

a

Ärendebeskrivning
Taxan avseende tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
har uppdaterats.
Taxebestämmelserna har nu kompletterats med en paragraf (5 5)
gällande möjligheten att indexuppräkna timavgiften, samt en
ändring från nedlagd till påbörjad halvtimme handläggningstid (5 7).

Yrkanden:

Jan Öhman (M) och Lars Nilsson (S) yrkar på att hela g 5 gällande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften stryks ur taxe-
bestämmelserna.

Jörgen Eriksson (KiM) yrkar på att inte ändra ! 7 från faktisk
nedlagd tid till påUorjaa halvtimme handläggningstid.

//

UtdragsbestyrkandeJusterandes signOrdförendesFn

iJ t.t

,<rt-"
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DALSLANDS MILJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

ENERGTnÄmruo
Sammantrådesdatum

2022-08-25

Fort $ 74

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns 3 förslag:

. Tjänstemannaförslaget med ny paragraf 5 gällande möjligheten
att indexuppråkna timavgiften samt ändring från nedlagd till
påUcir;aO halvtimme handläggningstid (S 7).

r Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka g 5
r Jörgen Erikssons (KiM) förslag att avgift tas ut för faktisk

nedlagd handlåggningstid, ej för påbörjad halvtimma ($ 7).

Nämnden godkänner att tjänstemannaförslaget är huvudförslag.

Propositionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget med ny
$ 5 och Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka
förslaget med ny 5 5 och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Jan öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag.

Propositionsordning 3
Ordföranden ställer proposition på tjånstemannaförslaget med ny
lydelse i $ 7 och Jörgen Erikssons (KiM) förslag att ha kvar lydelsen
att avgift tas ut för faktisk nedlagd handläggningstid och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Jörgen Erikssons (KiM) förslag.

Beredning:

Presidium 2022-A8-11

Förbundschefens förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-10-26

ARENDE 8 Dnr KS 20221506

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område för 2O23

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område att gälla från och med l januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, g 30, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område att gälla

från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion,

Beslutsunderlag

r Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens
område för 2023

o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 75,
o Dalslands miljö- och energiförbund 2022-L0-06, 5 30,
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA

Årendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I november 2022.
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område för 2O23

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område att gälla från och med ljanuari2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, S 30, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område for
2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-70-78 K520221506

inom

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn m.m
strålskyddslagens område för 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 75.

. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, g 30.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se33
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IO

S amm a nträdesd atu m

2022-14-06

DMEF 5 30

Taxa strålskyddslagen 2023

Direktionens beslut

Dnr 2022/566,ADM

Direktionen rekommendera r kommunfu llmäktige i kommu nerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Fårgelanda och Mellerud att:

Fastställa forslag titl taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens
område att gälla från och med 1 januari 2023.

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad timtaxa.
2- Michael Melby (S) yrkar på Oifatt till förvaltrringens förslag.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till formån för förvaltningens
förslag.

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinämndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
2. Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) förslag.

Ordföranden ställer proposition på forslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag,

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Miljö- och energinämnden 2022-08-25, S75
Förbundschefens och biträdande miljöchefens tjänsteskrivelse

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

','"-/
. /''
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DALSLANDS MILJO. OCH SAMMANTRADESPROTOKOLL 13

ENERGTFTÄr{No
Sammanträdesdatum

2022-08-25

DMEN 5 7s Dnr 2O22/565.ADM

Fastställande av taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område, Dalslands miljö- och
energinämnd

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera
kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
och Mellerud att:

Fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område att gälla från och med
l januari 2A23.

Arendebeskrivning
Taxan avseende tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område har
uppdaterats.
Taxebestämmelserna har nu kompletterats med en paragraf gällande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften samt en ändring från
nedlagd till påbörjad halvtimme handläggningstid.

Yrkanden:

Jan Öhman (M) och Lars Nilsson (S) yrkar på att hela $ 5 gällande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften stryks ur taxe-
bestämmelserna.

Jörgen Eriksson {KiM) yrkar på att inte ändra $ 7 från faktisk
nedlagd tid till påUtirjaO halvtimme handläggningstid.

Justerandes signOrdförendesign i
l] i
l. n '*lvi
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Utdragsbestyrkande
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DALSLANDSMILJö-OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

ENERGTnÄuxp
Sammanträdesdatum

2422-08-25

Fort $ 75

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns 3 förslag

. Tjänstemannaförslaget med ny paragraf 5 gällande möjligheten
att indexuppräkna timavgiften samt ändring från nedlagd till
påUOrjaO halvtimme handläggningstid (g 7).

. Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka 5 5.
r Jörgen Erikssons (KiM) förslag att avgift tas ut för faktisk

nedlagd handläggningstid och ej f<ir påbOrlad halvtimma (5 7).

Nämnden godkänner att tjänstemannaförslaget är huvudförslag.

Propositionsordning 2

Ordtöranden ställer proposition på tSanstemannaförslaget med ny
$ 5 och Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka
förslaget med ny $ 5 och finner att nämnden beslutar i enlighet med
lan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag.

Propositionsordning 3
Ordföranden ställer proposition på t3änstemannaförslaget med ny
lydelse i $ 7 och Jörgen Erikssons (KiM) förslag att ha kvar lydelsen
att avgift tas ut för faktisk nedlagd handläggningstid och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Jörgen Erikssons (KiM) förslag.

Beredning:
Presidium 2A22-A8-11
Förbundschefens förslag till beslut

Expediering:
Direktionen

"ä# Justerandes utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-70-26

ARENDE 9 Dnr KS 2022/505

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt
I ivsmedelslagstiftn i ngen för 2O23

Förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelsstiftningen att gälla från och med l januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, 5 34, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsstiftningen att gälla
från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
I ivsmedelslagstift n ingen f ör 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, S 76.

. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, S 34.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Årendet hehandtas av arbetsutskottet uid sammanträdet den 7 november 2022.
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll
en ligt I ivsmedelslagstiftn ingen för 2O23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelsstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,934,
att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
och Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels-
stiftningen att gälla från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
I ivsmedelslagstift n ingen f ör 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd2022-08-25, 5 76.

. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 34.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-10-18 KS 20221sr0

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunslyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se38
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Datslands Mitjö

& Energiförbund

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL 14

Sammantrådesdatum

2022-10-06

DMEF 5 34

Taxa Livsmedelslagen 2023

Direktionens beslut

Direktionen rekommenderar kommunfullmäktige i kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

1. Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelsstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till förmån för förvaltningens
förslag.

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
3. Miljö- och energinämndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
4. Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinåmndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag.

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Miljö- och energinämnden 2O22-OB-25, 976
Förbu ndschefens och b iträda nde mi ljöchefe ns tjä nsteskrivelse

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

Yrkanden
3. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad timtaxa
4. Michael Melby (S) yrkar på Uifatt till förvaltningens förslag.

,/t.-

-r'f/'-
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DALSLANDS MILJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

ENERGINÄMND
Sammantrådesdatum

2022-OB-25

DMEN 5 76 Dnr 2O22l566.ADM

Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen, Dalslands miljö- och
energinämnd

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommun-
fullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att:

Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari
2023.

a

Ärendebeskrivning
Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen har
uppdaterats.
Taxebestämmelserna har nu kompletterats med en paragraf gällande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften samt en ändring
avseende en infasning av efterhandsdebitering under 2023 för vissa
livsmedelsanläggningar. De anläggningar som berörs av
efterhandsdebiteringen är de med 10 eller fler timmars kontrolltid/år
samt för alla nyregistrerade anläggningar.

Yrkande:

Jan Öhman (M) och Lars Nilsson (S) yrkar på att hela 5 B gällande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften stryks ur taxe-
bestämmelserna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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DALSLANDS MILJö-OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

ENERGINÄMND
Sammantrådesdatum

2022-08-25

Forts $ 76

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns 2 förslag:

r Tjänstemannaförslaget med ny paragraf 8 gällande möjligheten
att indexuppräkna timavgiften.

e Jan öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka 5 8.

Ordföranden ställer proposition på frirslagen och finner att nämnden
beslutar enligt Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag.

Beredning:
Presidium 2A22-O8-tt
Förbundschefens förslag till beslut

Expediering
Direktionen

Ordförendesign,. 1
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LO-26

Änrruoe ro Dnr KS 20221505

Dalslands mi[ö- och energinämnds timtaxa för 2O23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 002 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med l januari 2023.

2. timavgiften för tillsyn m.m, enligt strålskyddslagens område ska vara 1 002 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 janua ri 2023.

3. timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska vara
1 002 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023,

4. timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
ska vara 1 002 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023,

5, timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ska vara 1 044 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023 samt att timavgiften
för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 krltimma,

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, 9 29, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till timtaxa att gälla från och med l januari 2023.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till timtaxa för 2023
o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 85,
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 29,
. Komm u nstyrelseförua ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arhetsutskottet vid sammanträdet den 7 november 2022,
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2O23

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 002 kr/timma
handläggnings-/tillsynstid från och med l januari 2023.

2. timavgiften för tillsyn m.m. enligt strålskyddslagens område ska vara 1 002 kr/timma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

3. timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska vara
1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

4. timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
ska vara 1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023.

5. timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ska vara 1 044 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023 samt att timavgiften
för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 kr/timma.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,529, atr
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till timtaxa för 2023.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till timtaxa för 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd2022-08-25, 5 85.

. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 29.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-19 K520221s05

Telefon
0s30-180 00

Sida

1(1)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se43



Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRÄUCSPNOTOKOLL 7

Sammantrådesdatum

2A22-LO-A6

DMEF g 29 Dnr 20221566.ADM

Timtaxa 2023

Direktionens beslut

Direktionen rekom mendera r kommu nfullmäktige i kommu nerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

1. Besluta att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
ska vara 1 002 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med
1 januari 2023.

2. Besluta att timavgiften för tillsyn m.m, enligt strålskyddslagens
område ska vara 1 002 krltimma handläggnings-/tillsynstiå från
och med den 1 januari 2A23.

3. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer ska vara 1 002 kr/timma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023,

4. Besluta att timavgiften for oftentlig kontroll enligt lagen om foder
och animaliska biprodukter ska vara 1 002 kr/timma
handlåggnings-/tillsynstid från och med den l januari ZOZ3.

5. Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt
livsmedelslag-en ska vara 1 044 kr/timma handläggnings-
/tillsynstid från och med den 1 januari 2023 samt att timavgiften
för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 krltimma.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till förmån för förvaltningens
förslag.

.a'r' /
z-,.-.
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRÄOTSPNOTOKOLL B

Sammanträdesdatum

2022-rO-06

Forts $ 29

Ärendebeskrivning
Nåmndens timavgift för tillsyn/kontroll enligt ovanstående lag-
stiftningar har inte räknats upp under flera år, trots att nämndens
kostnader för tillsyn/kontroll ökat markant sedan dess.
Förbundsdirektionen uttryckte vid sammanträde 2022-06-09 att
direktionen år angelågen om att ge nåmnden forutsättningar att
utöva sitt arbete. Direktionen förestår därför nämnden atl utgå från
en nivå på timavgift-som motsvarar den 25;e lägsta percentiien inom
Fyrbodal, men också såtta denna taxa i relation till en timtaxa
beräknad utifrån kostnaderna för myndighetsutövningen. Direktionen
hänvisar till förslaget om principer för taxesättning i utredningen
kring finansiering av förbundets verksamhet (utredningen föreslår en
timavgift som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom Fyrbodal
med en årlig uppräkning enligt PKV).

DMEK har beräknat föreslagen timavgift enligt följande:

. Lägsta 25:e percentilen inom Fyrbodal 2OZ2 är: För Miljöbalken;
1 054 kr och för Livsmedelskontrollen; 1 119 kr.

. Senaste PKV beräkning är från augusti ZOZZ (nästa pKV beräkning
kommer i oktober) och motsvarar 3,Zo/o.

. Vid uppräkning med PKV faller fciljande timavgifter ut:
- För miljöbalken, strålskyddslagstiftningen, lagen om

sprängämnesprekursorer och lagen om foder och animaliska
biprodukter: 1054 kr + uppräkning 3,2olo = 10BB kr

- För livsmedelskontrollen: 1 119 kr + uppräkning 3,2o/o = 1 155
kr. (Timavgiften för extra offentlig kontroll har beräknats så att
samma procentuella skillnad i nu gällande timavgift för extra
kontroll föreligger till timavgiften för planerad kontroll).

DMEK har även beräknat timavgiftens storlek 2023 i relation till
tillsynens/kontrollens kostnader 2023. Beråkningen har skett enligt
SKR : s berå kni ngsmodel ler. Beräknad ti mavg ift utföll enl igt följa nde :

r Beräknad timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 2OZ3: 1 149 kr
, Beräknad timavgift för tillsyn enligt ltvsmedelslagstiftningen ZO23:

1 267 kr
. Beräknad timavgift för extra offentlig kontroll enligt

livsmedelslagstiftningen 2023: 1 201 kr.

l-a/'// lA
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAI"I MANTRÄD ES P ROTO KO LL 9

Sammanträdesdatum

2422-70-06

Forts $ 29

Till följd av nytt pensionsavtal (centralt avtal) kommer förbundets
pensionskostnader öka med ca 1,1 miljoner kronor 2A23. Denna
merkostnad har inte använts i DMEK:s beråkning av timavgtfter
2A23. Med beaktande av denna ytterligare kostnad så skulle
timavgiften för 2O23 behöva öka ytterligare.

Ajournering begärs

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finrrs två förslag:
1, Miljö- och energinåmndens tillika Morgan E Anderssons (C)

forslag.
2, Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag.

Beredning:
Presidium 2A22-09-28
Miljö- och energinämnden 2022-O9-22, S85
Förbu ndschefens och biträd ande m i ljöchefens tjä nstes krivelse

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

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oforändrad timtaxa.
2. Michael Melby (S) yrkar på Uifatt tiil förvatr,ningens förslag.

./-;?
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DALSLANDS MILJO-
OCH ENERGINÄMND

SAM MANTRÄD ESPROTO KO LL 6

Sammanträdesdatum

2022-49-22

DMEN 5 8s Dnr 2022/566.ADM

Timtaxa 2(J23

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommun-
fullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att:

Besluta att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
ska vara 1 002 krltimma handlåqgnings-/tillsynstid från och med
den 1 januari 2023.

Besluta att timavgiften för tillsyn mm inom strålskyddslagens
område ska vara 1 002 krltimma handlåggnings-/tillsynstid från
och med den 1 januari 2023.

Besluta att timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer ska vara 1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid
från och med den 1 januari 2023.

Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder
och animaliska biprodukter ska vara 1 002 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedels-
lagen ska vara 1 044 krltimma handläggnings-/tillsynstid från
och med den 1 januari 2023 samt att timavgiften för extra
offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 krltimma.

1

2

3

4

5

Ordförendesign UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

,(

47



DALSLANDS MILJö-
OCH ENERGIT,TÄMI{O

Forts 5 85

SAMMANTRADESPROTOKOLL 7

Sammantrådesdatum

2022-09-22

Ärendebeskrivning

Nämndens timavgift för tillsynlkontroll enligt ovanstående
lagstiftningar har inte räknats upp under flera år, trots att nämndens
kostnader för tillsyn/kontroll ökat markant sedan dess.

Förbundsdirektionen uttryckte vid sammantråde 2022-06-09 att
direktionen är angelägen om att ge nämnden förutsättningar att
utöva sitt arbete. Direktionen föreslår därför nämnden att utgå från
en nivå på timavglft som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom
Fyrbodal, men också sätta denna taxa i relation till en timtaxa
beräknad utifrån kostnaderna för myndighetsutövningen. Direktionen
hänvisar till förslaget om principer för taxesättning i utredningen kring
finansiering av förbundets verksamhet (Utredningen föreslår en timavgift
som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom Fyrbodal med en
ådig uppräkning enligt PKV).

DMEK har beräknat föreslagen timavgift enligt följande:

. Låigsta 25:e percentilen inom Fyrbodal2022 är: För Miljöbalken;
1 054 kr och för Livsmedelskontrollen; 1 119 kr.

. Senaste PKV beräkning är från augusti 2A22 (nästa PKV beräkning
kommer i oktober) och motsvarar 3,2o/o.

. Vid uppråkning med PKV faller följande timavgifter ut:
- För miljöbalken, strålskyddslagstiftningen, lagen om spräng-
ämnesprekursorer och lagen om foder och animaliska
biprodukter: 1 054 kr + uppräkning 3,2o/o = 1 088 kr

- För livsmedelskontrollen: 1 119 kr + uppräkning 3,2o/o = 1 155
kr. (Timavgiften för extra offentlig kontroll har beräknats så att
samma procentuella skillnad i nu gällande timavgift för extra
kontroll föreligger till timavgiften för planerad kontroll).

DMEK har även beräknat timavgiftens storlek 2023 i relation till
tillsynens/kontrollens kostnader 2A23. Beräkningen har skett enligt
SKR : s beräkningsmodeller. Beräknad timavgift utföll enligt följa nde :

r Beräknad timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 2O23: L 149 kr
. Beräknad timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2423:

L 267 kr
r Beräknad timavgift för extra offentlig kontroll enligt

livsmedelslagstiftningen 2A23: 1 201 kr.

Forts $ 85
O.dförendesign

I
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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DALSLANDS MILJO-
ocH ENERGTUÄuruo

SAMMANTRADESPROTOKOLL 8

Såmmanträdesdatum

2AZZ-A9-72

Till följd av nytt pensionsavtal (centralt avtal) kommer förbundets
pensionskostnader öka med ca 1,1 miljoner kronor 2023. Denna
merkostnad har inte använts i DMEK:s beräkning av timavgifter 2023
Med beaktande av denna ytterligare kostnad så skulle timavgiften för
2023 behöva öka ytterligare.

Yrkanden
Lars Nilsson (S) yrkar bifall till tjänstemannafcirslaget.

Anders Forsdahl (C), Jörgen Eriksson (KiM) och Jan Öhman yrkar
på oforändrad timtaxa.

Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det finns två forslag:
1. Tjänstemannaförslaget tillika Lars Nilssons (S) förslag
2. Anders Forsdahls (C) m,fl. förslag

Ordföranden ställer proposition på forslagen och finner att nåmnden
beslutar i enlighet med Anders Forsdahls (C) m.fl. forslag.

Votering begärs

Propositionsordning 2
la-röst for tjänstemannaförslaget tillika Lars Nilssons (S) förslag
Nej-röst för Anders Forsdahls (C) m,fl. förslag.

JA NE]
Kiell Johansson (M) X
Carola Qvist (S) X
Anders Forsdahl (C) X
Per Normark (V) X
Karl-Erik Seqersax (SD) X
Lars Nilsson (S) X
Jörqen Eriksson (KiM) X
Jan Ohman (M) X

3 5

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för tjånstemannaförslaget tillika Lars Nilssons (S)
förslag mot 5 nej-röster för Anders Forsdahls (C) m,fl. förslag
beslutar nämnden i enlighet med Anders Forsdahls (C) m,fl, förslag

Ordförendesign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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DALSLANDS MILJO-
ocH ENERGTwÄI,Iwo

sAM MA rurnÄn rsP Roro Ko LL 9

Sammantrådesdatum

2022-09-22

Forts $ 85

Beslutsunderlag:
Presidium 2022-09-08
Förbund-lmiljö- och energichefens och biträdande miljöchefens
förslag till beslut.

Expedieras:
Direktionen

Justerandes sign UtdragsbestyrkandeOrdförendesign

I
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Dalstands Mitjö
& Energiförbund

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-09-74

Sida 1 (2)

Ansvarig handläggare:
Dan Gunnardo
Förbu ndschef
Telefon: 0530-93 94 50

Dalslands miljö- och energinämnd

Fastställande av timtaxa för Dalslands miljö- och
energinämnd 2023

Förslag till beslut
Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och energiförbunds direktion
att besluta att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud att:

1. Besluta att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 0BB
krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

2. Besluta att timavgiften for tillsyn mm inom strålskyddslagens område ska vara
10BB krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1januari2023.

3. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier ska
vara 1 088 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023

4. Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska
biprodukter ska vara 1 OBB krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den
1 januari 2023.

5. Besluta att timavgiften for offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ska vara 1 155
krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023 samt att
timavgiften för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara L 087 krltimma,

Ärendebeskrivning

Nämndens timavgift för tillsyn/kontroll enligt ovanstående lagstiftningar har inte räknats
upp under flera år, trots att nämndens kostnader förtillsyn/kontroll ökat markant sedan
dess.

Förbundsdirektionen uttryckte vid sammanträde 2022-06-09 att direktionen är angelägen
om att ge nämnden förutsättningar att utöva sitt arbete. Direktionen foreslår därför
nämnden att utgå från en nivå på timavgift som motsvarar den 25:e lägsta percentilen
inom Fyrbodal, men också sätta denna taxa irelation till en timtaxa beräknad utifrån
kostnaderna för myndighetsutövningen. Direktionen hänvisar till förslaget om principer
för taxesättning i utredningen kring finansiering av förbundets verksamhet (Utredningen
föreslår en timavgift som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom Fyrbodal med en
årli9 uppräkning enligt PKV).

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Benqtsfors, Dals-Ed, Färqelanda och Mellerud
Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222000-o877

51



-ä.

,tl-
Dalstands Mitjö

& Energiförbund

r:ÄrusrrsKRrvELsE
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Sida 2 (2)

DMEK har beräknat föreslagen timavgift enligt följande

Lägsta 25:e percentilen inom Fyrbodal 2022 är: För Miljöbalken; 1 054 kr och för
Livsmedelskontrollen; 1 119 kr,

Senaste PKV beräkning är från augusti 2022 (nästa PKV beräkning kommer i

oktober) och motsvarar 3,2o/o.

Vid uppräkning med PKV faller följande timavgifter ut:
- För miljöbalken, strålskyddslagstiftningen, lagen om sprängämnesprekursorier

och lagen om foder och animaliska biprodukter: 1 054 kr + uppräkning 3,2o/o =
1 088 kr

- För livsmedelskontrollen: 1 119 kr + uppräkning 3,2o/o = 1 155 kr. (Timavgiften
för extra offentlig kontroll har beräknats så att samma procentuella skillnad inu
gällande timavgift för extra kontroll föreligger till timavgiften för planerad
kontroll),

DMEK har även beräknat timavgiftens storlek 2023 i relation till tillsynens/kontrollens
kostnader 2023. Beräkningen har skett enligt SKR:s beräkningsmodeller. Beräknad
timavgift utföll enligt följande:

. Beräknad timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 2023: L I49 kr
o Beräknad timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2023: I 267 kr
r Beräknad timavgift för extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023

1 201 kr.

Till följd av nytt pensionsavtal (centralt avtal) kommer förbundets pensionskostnader öka
med ca 1,1 miljoner kronor 2023. Denna merkostnad har inte använts i DMEK:s
beräkning av timavgifter 2023. Med beaktande av denna ytterligare kostnad så skulle
timavgiften för 2023 behöva öka ytterligare.

a

a

a

Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo Susanne Westin

Förbundschef Biträdande miljöchef

Dalslands miliö- och enerqinämnd är myndiqhetför kommunerna Benqtsfors, Dals-Ed, Färqelanda och Mellerud
Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland . se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222000-0877
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MELTERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-LO-26

ÄRrnoe rr Dnr KS 20221512

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

För att undvika ett glapp i nämndens myndighetsutövning behöver mandatperioden för den
nuvarande nämnden förlängas t.o,m, 2023- 02-28. Direktionen har i beslut daterat den 9 juni
202?-,9 23, rekommenderat medlemskommunernas kommunfullmäktige att förlänga
n uvarande näm nds ma ndatperiod t,o. m. 2023-02-28.

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

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

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

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

6 S Dalslands miljö- och energinämnd

VaryE medlemskommun föreslår ledamot/edamöter respektive ersättare tillnämnden. IJtifrän
förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till
miljö- och energinämnden samt ordförande och vice ordförande i niljö- och energinämnden.
En jämn könsft)rdelning i nämnden är önsfuärd. Likaså rekommenderas nämndens
sammansättning spegla de olika partbr som tagit plats i kommunernas fullmäktige-
församlingar. Ledamöter och ersättare i nämnden uäljs för fyra år från och med I mars
året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-rO-26

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

Beslutsunderlag

o Förslag till reviderad förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-10-06, 5 35.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Årendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 november 2022.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-70-19 KS2022lst2

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Kommunfullmäktige

Dalslands miUö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

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

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

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

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

Postadress
Melleruds kommun

Kom mu nstyrelseförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148855
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-t0-19 K520221512
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. Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd väljs för fyra år från och
med 1 mars året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

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

6 $ Dalslands miljö- och energinämnd

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

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

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

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
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Datstands Mitjö
& Energlförbund

SAM MANTRÄD ESPROTO KO LL 1s

Sammanträdesdatum

2422-rO-06

DMEF 5 3s Dnr 201Bl1B35.ADM

Valprocedur miljö- och energinämnd - ändring i
förbundsordning

Direktionens beslut

Förbundsdirektionen föreslå r kom mu nfu llmåktige i Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda och Mellerud Kommun att besluta foljande:

r Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energi nämnd väljs
för fyra år från och med 1 mars året eftär det då uaf tiil
kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

r Att ersätta lydelsen i förbundsordningen 65 med följande lydelse:

6 $ Dalslands miljö- och energinämnd
Varje medlemskommun föreslår ledamotfieclantöter respektive
ersättare till nämnden. Utifrän förslag frän kommunerna utser
förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till miljö- och
energinämnden samt ordförande och vice ordförande i miljö- och
energinämnden. En jämn könsfördelning i nämnden är önskvärd.
Likaså rekommenderas nömndens sammansättning spegla de otika
partier som tagit plats i kommunernas fullmäktigeförsamlingar.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år från och med 7
mars året efter det dt vat till kommunfullmäktige i heta tandet har
ägt rum.

. Uppdra till varje kommun att utse en representant att ingå i en
valberedning för att föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands
miljö- och energinåmnd utifrån inkomna nomineringar. Både
nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan
2022-L2-31,

y't
.,r'"{

; !lx,
v/4
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ffi Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAMMANTRADESPROTOKOLL 16

Sammanträdesdatum

2022-10-06

Forts $ 35

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

Kommunallagens bestämmelser bygger på att det är den tillträdande
förbundsdirektionen som utser nämnd för den kommande mandat-
perioden. För att ge tidsutrymme för en sådan process bör den nya
nämnden tillträda först en bit in på det kommande året. En lämplig
tidpunkt för den nya nämnden att tillträda är den 1 mars 2023, Den
tillträdande nämnden kommer således ha en mandatperiod fr.o.m.
2023-03-01 t,o.m. 2A27 -02-28.
För att undvika ett glapp i nämndens myndighetsutövning behöver
mandatperioden för den nuvarande nåmnden fcirlångas t.o.m. 2023-
02-28. Direktionen har i beslut daterat 2022-06-09 S 23
rekommenderat med lemskommunernas kommunfu I lmäktige att
förlänga nuvarande nåmnds mandatperiod t.o.m. 2O23-AZ-28.

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

Beredning:
Presidium 2A22-09-ZB
Förbu ndschefens tjå nsteskrivelse

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

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

/g
.l$t:- ''

58



1.

"iåff

ö
Datstands Mitjö

& Energiförbund

Förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund

I $ Namn och säte

Kommunalforbundets namn är Dalslands miliö- och energiörbund. Förbundet har sitt säte i

Mellerud.

2 $ Medlemmar

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

Mellerud.

3gÄndamålmm

Förbundet ansvarar for den myndighetsutövning genom prövning och tillsyn som ankommer

på medlemskommunerna enligt loljande lagar på miljö- och hälsoskyddsområdet samt

lti lj dforordn in gar och foreskri ft er ti I I dessa:

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

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

fullgöras av kommunal nämnd som har anknytning till ovanstående lagstiftning.

Förbundet utlor energi- och klimatrådgivning utifrån tilldelade statsbidrag enligt

o Förordning orn bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Beslut som enligt speciallorfattningar ska fattas av kommunfullmäktige i kommunerna fattas

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

fattas dock av respektive kommuns fullmäktige.

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

vattendrag samt medverkar i det lokala och regionala miljöövervakningsarbetet. Förbundet

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

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

energirådgivning till foretag och organisationer, arbete med det interna

energieffektiviseringsarbetet i respektive kommun samt att vid behov delta i olika

r"rtvecklingsprojekt. Det miljö- energi- och klimatstrategiska arbete ska integreras med

varandra.

Förbundsdirektionen ska årligen lägga fast riktlinjer och uppdrag for det miljö- energi- och

klimatstrategiska arbetet efter dialog med respektive kommun samt miljö- och

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

upp på direktionens sammanträden under verksamhetsåret.

Samverkansmöjligheter med andra kommunalörbund eller kommuner inom detta område

ska tas tillvara.

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

verksamhetsområdet.

Som en del i medlemskommunernas uppsiktsplikt, som åligger kommunstyrelsen gentemot

kommunalforbundet, ska ordloranden flor forbundsdirektionen och/eller miljö- och

energinämnden årligen besöka medlemskommunernas kommunstyrelser och/eller dess utskott

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

Förbundet ska kunna varaägare till kommungemensamma administrativa system med syfte

att effekti v i sera de komm unala verksamheterna.

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap.

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

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

och ligger i linje med fastställda mål och verksamhetsplaner.

Icke medlemskommuner kan beredas tillftille att delta i olika samverkanspro.iekt.

4 $ Organisation

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

enligt Bilaga l.

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

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

Nämnden fastställer sin egen delegeringsordning.

5 $ Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiodo beslutsftirhet m m

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

två ledamöter samt två ersättare.l fräga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare

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

kommunallagen tillämpas.
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Direktionen väljer for varje mandatperiod bland sina ledarnöter ordlorande och en vice

ordforande. Dessa utgör kommunalforbundets presidium med uppgift att vid behov planera

och leda direktionsmötena.

Förbundsdirektionen är beslutsfor när minst fern ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare

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

kommuner vara representerade.

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

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

Varje medlemslcemmun*kaföreslå ledamet/ledamöter respektive ersättare till nämnden, På

förslag från kemmu jåm{+

ier

viee erdför+nde {ör fyra år itaget i samband rned kemnrunvalet, tedamöterna eeh ersättarna

vätis för samma mandatperied sem ledamöterna eeh ersiittarna i {örbtrndsdirektienen

6 $ Dalslands miljö- och energinämnd (ny lydelse)

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

energinämnden samt ordlorande och vice ordforande i miljö- och energinämnden. En järnn

könslordelning i nämnden är önskvärd. Likaså rekommenderas nämndens salnmansättning

spegla de olika partier som tagit plats i kommunernas fullmäktigeftirsamlingar. Ledamöter

och ersättare i nämnden väljs ftr fyra år från och med I mars året efter det då val till
kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

7 $ Kansli, ftirbundschef samt styrning och ledning

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

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

forbundsd i rektionen. I frågor rörande mynd i ghetsutövn in g är forbundschefen endast

underställd miljö- och energinämnden.

Förbundschefen svarar infor direktionen lor lorbundets löpande forvaltning och att

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

reglemente samt politiska direktiv och riktlinjer for verksamheten.

Tillämpningsanvisningar eller riktlinjer ska finnas for:

. Dokumenthantering

r Informations-ochkommunikationshantering
o Ekonomihantering

. Personalhantering

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

medlemskommunernas kommunchefer.

Förbundschefens ansvar och befogenheter framgår av upprättad arbetsbeskrivning som

faststäl les av direktionen.

8 $ Revision

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

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

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

9 $ Initiativrätt

Ärende i direktionen ffir väckas av:

Ledamot i direktionen

Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt

Miliö- och energinämnden.

10 $ Närvarorätt

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

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Förbundschefen och kommuncheferna har närvaro- och yttranderätt vid direktionens

sammanträden.

1l $ Kungörelse och tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga tillkännagivanden

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

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på forbundets

anslagstavla och på varje medlemskomuns anslagstava. Detsamma gäller kungörelse

utfiirdade av nämnder.

12 $ Kostnadstäckning

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

genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska ft)rdelas mellan

medlemskommunerna i proportion till kommunernas invånarantal enligt officiell statistik den

I november året fore verksamhetsåret.

Kostnader for verksamheter där samverkan sker med kommuner utanfor kretsen av

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

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

medlemskommuners godkännande. Miljö- och energiforbundet får inte bilda eller örvärva
andelar/akt ier i foretag utan forbund smed lemmarnas godkännande.

$ 14 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i miljö- och energiforbundets tillgångar
och skulder i ftrhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till
invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 3l december foregående år. Nu

angiven fordelningsgrund gäller for täckande av brist flor det fall forbundet skulle sakna medel

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

skulder som loranleds av ftjrbundets upplösning.

$ 15 Budget och ekonomisk styrning

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

enats om och som de angivit fore april månads utgång.

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

plan for ekonomin ltir en period av tre år där budgetåret är periodens ftirsta år. För

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

Direktionen ska samråda med medlemrnarna om forslaget senast den 15 september.

Direktionen ska fastställa budgeten senast under november. Budgetlorslaget ska vara

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

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

ske med ltirbundsmedlemmarna.

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

$ l6 Ersättningar

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

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

energinämnden samt till revisorer bestäms av lorbundsdirektionen. Ersättningarna ska utgå

enligt de regler som tillämpas i Melleruds kommun.

$ 17 Uppsägning och utträde

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

ur fi)rbundet. Utträdet ska då ske vid det kalenderårsskifte som inträffar närmast två år efter

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

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

utifrån de andelar i örbundets samlade tillgångar och skr"rlder som gäller det år då

medlemmen utträder ur forbundet, om inte annat avtalas mellan örbundsmedlemmarna,

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i forbundsordningen som behövs med

anledning av utträdet.

$ 18 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna for utträde när uppsägningstiden i 17 $

är till ända, ska forbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av {tirbundets

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

mellan medlemmarna tillämpas.

När forbundet har trätt i likvidation ska lorbundets egendom i den mån det behövs ftir
Iikvidationen örvandlas till pengar genom ftirsäljning på offentlig auktion eller på annat

lämpligt sätt. Verksamheten ffir tillfiilligt fortsätta om det behövs flor en ändamålsenlig

avveckling.

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

slutredovisning for sin forvaltning. Redovisningen sker genom en florvaltningsberättelse som

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

ska fogas redovisningshandlingar flor hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas

direktionens beslut orn vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de

handlingar som hör tilI forbundets arkiv.

När forvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga

forbundsmedlemmar, är forbundet upplöst.

$ 19 Tvister

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

$ 20 Ändringar i förbundsordningen

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

med lemmarnas kommunful lmäktige.
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Denna lorbundsordning är fastställd av

Bengtsfors kommun, KF 2016-11-30, $ 137,

Reviderad KF 2018-09-03, $ 91,
Reviderad KF 2022-

Dals-Eds kommun, KF 2016-11-16, $ 96,

Reviderad KF 2018-10-24, $ 83

Reviderad KF 2022-

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

Reviderad KF 2018-06-20, S 73
Reviderad KF 2022-

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

Reviderad KF 2018-06 -20, S 73

Reviderad KF 2022-
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-r0-26

ARENDE 12 Dnr KS 20221496

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med 2021
föras till förbundets egna kapital, Tidigare år balanserades över- och underskott mellan åren så

att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god
redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser
sotningsverksam heten.

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är deras
bedömningen att balanskravet inte kommeratt uppffllasför2022. Revisionen kan inte uttala
sig om det finns förutsättningar att nå de finansiella målen och verksamhetsmålen då målen i

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

Beslutsunderlag

. NÄRF:s delårsrapport med boklutsprognos.
o Kom m u nstyrelseförua ltn ingens tjä nsteskrivelse,

BITAGA

Ärendet behandlas avarbetsutskottet vid sammanträdet den 7 november 2022.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-13 K520221496

Telefon
0s30-180 00

Sida

1 (2)

Kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med

bokslutsprognos.

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

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

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

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

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

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens

krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten
är deras bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2022. Revisionen kan

inte uttala sig om det finns förutsättningar att nå de finansiella målen och verksamhetsmålen
då målen i delårsrapporten inte utvärderas på helårsprogos. Revisionen rekommenderar,
liksom föregående år, att målen för god ekonomisk hushållning följs upp utifrån en
helårsprognos.

Beslutsunderlag
. NÄRF:s delårsrapport med bokslutsprognos

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
s502-2776

Organisationsnummer
212000-148867
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltningen

Datum Diarienummer
2022-t0-13 K520221496

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

el isabeth.ca rlstein@mellerud.se

Sida

2 (2)
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Inqrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

lnfo < lnfo@brandl 1 2.se>

den 7 oktober 2022 09:34
Färgelanda kommun; Kommunstyrelsen; Kommunen; Vänersborgs kommun
Bodil Bramfors; Hans Därnemyr
Begäran om godkännande av delårsrapport 2022 NÄRF

G ra nskni ng av delå rsra p port-2022-sig ned-3696543 PWC.pdf; G ra nskn i ng
ekonomisk hushållning-2022-signed-3696583 PWC.pdf; Revisorernas bedömning
delårsrapport2022.pdf; Direktionsprotokoll 2022-09-29.pdf; Delårsrapportjan-aug
2022.pdf

Tillha nda kommunfullmä ktige

För godkännande av delårsrapport med bokslutsprognos januari-augusti 2022, Norra Älvsborgs
Rä dd n ingstjä nstfö rbu nd.

Bifogade filer;
. Sammanträdesprotokoll2022-09-29Direktionen
' Delårsrapport jan-au g2022
. Granskning av delårsrapport 2O22, PWC
. Granskning av god ekonomisk hushållning delårsrapport2022, PWC
. Revisorernas bedömning avdelårsrapport2022

Med vänlig hälsning,

Ann Gustavsson
Förva ltningsassistent
os20-48 59 27

www.brandl"L2.se

Norra Alvsborgs
Räddn i n gst j ä nstförbund

GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar personuppqifter och skvddar dina rättieheter enligt lag
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Norra Älvsborgs

Räddni n gstjänstförbund
Datum

zo22-09-29

Diarienr

501A-2022-L34-24

5 41 Närvarokontroll/upprop
Direktionssammanträdet genomfördes som ett fusiskt möte i NÄRF-salen, Trollhättans brandstation.

Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt för mötet.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

I 42 Val av justerande

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

5 43 Rapporterlskrivelser

a) IVPA-avtol, Västra 6ötalsndsregionen
Västra Götalandsregionens beslut 2022-06-29, HS 202L-0034L. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens

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

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

b) Delårsrapport jan-aug 2022 med bokslutsprognos

Bodil Bramfors, ekonomichef, lämnade en redogörelse över ekonomiskt resultat jan-a ug2O22.

NÄRF redovisar ett resultat om -l- 756 tkr för perioden, varav räddningstjänstverksamhet -! 227

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

genomfört granskning av delårsrap part 2A22, förbundet inväntar granskningsutlåtande från PWC

och förtroendevalda revisorerna.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

c) Beslut om flygsökerhetsmiissiga villkor {UAS)

Transportstyrelsen har 2A22-08-22,TiL2O2'J,-L879, meddelat beslut om flygsäkerhetsmässiga

villkor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds verksamhet med obemannade luftfartyg.

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

av innehavaren, gäller det tills det nya regelverket kommer'

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

fl Återrapportering GDPR

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

skett inom NÄRF under perioden kopplat till frågor inom Dataskyddsförordningen {GDPR}.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

/1 ,

.>

Norra Älvsborgs
Räddningstiänstförbund
Larmvägen L

Telefon växe[:
0521"-26 59 AO

Organisationsnr

E-post:
info@brandll-2.se
Webb:
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Granskning av
delårsrapport zazz

Norra Ätusborgs Rädd n ingstjänstförbund

_& Revisionsrapport

pwc
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Inledning
Bakgrund

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna

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

som revisorerna ska lämna tillfullmäktige.

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

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse for utvecklingen av

kommunens verksamhet och resultat sedan foregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

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

delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed.

I nriktning och omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar.

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

r Förvaltningsberättelsens innehåll,

o Driftoch investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed fdr kommuner i Sverige.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

{)nefiovrr lD );i:;rr;r.l-l Sidt .r .l
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Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen2022-09-29 och därefter

behandlar medlemskommunernas fullmäktige delårsrapporten. Rapportens innehåll har

sakgranskats av ekonomichef.

Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

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

resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och

investerin gsverksamhet, samt noter för kommu nalförbu ndet för perioden 2022-01 -01 -
2022-08-31. Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokforing och redovisning. Vårt ansvar

är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning.

S/ufsafs

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

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

översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter,

inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Datum så som min digitala signatur

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag

av de förtroendevalda revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de
förutsåttningar 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.

} 2

Onello\/v iD )::r'rjt)rr ll Srila .l :i
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Deltagare

OHRLINGSPRICEWATERHOUSECOOPERSAB 556029-6740 Sveriqe

Signerat med Svenskt BanklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Sven Daniel Larsson

2O22-1O-OS O8:38:18 UTC

Datum

Daniel Larsson

Director, PwC
Leveranskanal: E-post

y' Signerat 2O22-1O-O5 O8:38:18 UTC Oneflow lD 3696543 Sida 4 I 4
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Granskning av
god ekonomisk
hushållning zoz2

Norra Ä lvs bo rgs Räddni ngstiänstförbund
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat

kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 - 2022-08-31 , Uppdraget ingår som

en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2022,

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande

revisionella bedömning :

Revisionsfråga Bedömning

Är resultaten i

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

Nej

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

delårsrapporten inte utvärderas på
helårsprognos.

o

-L
';-l;-;-:1i:, lJ )r-i -1-, iiii- Oneflr:w !D :,,.'1r,,.;..l.] 5lcia .l iEly^s,
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Avgränsning

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning

Rekommendationer

-}

1

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

2

DWC
Oneflow lD 3.;9658i Sida 3 ' 7
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Inledninor^b
Bakgrund

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

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna
bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag for det utlåtande
som revisorerna ska lämna tillfullmäktige i respektive medlemskommun.

Kommunforbund i likhet med kommuner och regioner skallformulera
verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten
Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig for delårsrapportens upprättande.

Syfte och revis ionsfrågor

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

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma

Granskn in gen ska besvara följande revisionsfråga

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

Revisionskriterier

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

o Kommunallag (KL)

o Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med

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

Metod

Granskningen genomförs enligt god revisionssed for kommuner och landsting

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

-L 3
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God ekonomisk hushållning

lakttagelser
MåI

Direktionen har isamband med fastställande av budget2022 beslutat om fl7ra finansiella

mål inom ramen for god ekonomisk hushållning. Dessa är samma som fg år och är:

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

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

bedöms uppnås. Soliditeten har forsämrats och målet därav inte uppnått. lngen

årsprognos redovisas.

I den reviderade verksamhetsplanenför 2022 framgår sex ytterligare finansiella mål

vars status beskrivs i delårsrapporten. lngen årsprognos redovisas.

I delårsrapporten saknas uppföljning av verksamhetsmålen. Enligt delårsrapporten så

förväntas direktionen fatta belut om verksamhetsmål för 2022 i september.

Bedömning

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi

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

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

helårsbasis.

Vi kan inte uttala oss om uppföljning av verksamhetsmålen då dessa inte finns

redovisade i delårsrapporten.

Granskningsresultat

Rekommendationer
Vi rekommenderar direktionen att till nästa års delårsrapport utvärdera målen där
prognos på helår är inkluderad.

-L 4
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Datum enligt min digitala signatur

Anna Gröndahl

Uppdragsledare

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

I
5

22 10-05 12 29 24 UTC
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rÄignerat 20 Oneflow lD 3696583 Sida 6 7
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Deltagare

ÖxnltNGs PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Svericle

Signerat med Svens kt BsnklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: ANNA GRÖNDAHL

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

Datum

Anna Gröndahl

Sakkunnigt bitröde, PwC
Leveranskanal: E-post

V Signerat 2O22-1O-Oä 12 29 20 UTC Oneflow lD 3696583 SidaT I 7
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Norra iiJvsborgs Räddningstjänstförbund DATUM
2022-1O-o4Revisorerna

Tillfullmäktige i
Fårgelanda kommun
Melleruds kommun
Trollhättans kommun
Vänersborgs kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet ide-
lårsrapport per 2022-A8-31 är forenligt med de måldirektionen beslutat.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse for god ekonomisk hus-
hållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts 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 ut
förts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår
av bifogade granskningsrapporter som utarbetats av PwC.

Vi bedömer:

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

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

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

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

Bilagor: Granskning av delårsrappott 2022 Nona Ä/vsborgs Räddningstjänstförbund,
Granskning av god ekonomisk hushällning 2022 Norra Ä/vsborgs Räddningstjänstförbund.

a

a

a
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Norra Ävsborgs Räddningstjänstförbund
Revisorerna

Trollhättan 4 oktober 2O22

DATUM
2O22-1O-O4

;"{ 2,.*t" Å"rr/ 'q*
T narsson Blixt Joacim Magnusson Roger Martinsson

Bilagor: Granskning av delärsrapport 2A22 Nana Ålvsborgs Räddningstjänstförbund,
Granskning av god ekonomisk hushällning 2022 Norn Älvsöorgs Räddningst!änstförbund.
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-tO-26

ÄnrNoe rg Dnr KS 20221498

Revisionsra ppoften G ra nskn i ng av delå rsra ppoft per 2O22-08-3 1

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

. Rappofter granskning av delårsrapport2022-08-31 med revisorernas utlåtande.
o Kommu nstyrelseförva ltn i ngens tjänsteskrivelse.

Ärendet hehandtas avarbetsutskottet vid sammanträdet den 7 november 2022.
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Kommunstyrelsen

Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2022-
08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Rapporter granskning av delårsrapport2022-08-31 med revisorernas utlåtande.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Revisonen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-12 K520221498

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se85



MELLERUDS KOMMUN
Kommunrevisorerna

2022-10-rc

Till
Kommunstyrelsen
i Melleruds kommun

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

För revisionen

Katarina N
Ordforande Vice ordforande

För kåinnedom
Kommunfullmäktige

2022 40- 10

Dlarienr

2ö22
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Granskning av
delårsrapport zo22

Me,lleruds kommun

*L
plr/c

Revisionsrapport
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Inledning
Bakgrund

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

behandling av delårsrapporlen ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrappor-
ten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till
fullmäktige.

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

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

munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

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

Syfte och revisionsfrågor

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

lnriktning och omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

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

o Förvaltningsberättelsens innehåll,

r Driftochinvesteringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige.

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning

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

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en över-
siktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en

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

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

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

-Lpwc 88



Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

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

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

S/ufsafs

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

2022-10-10

Tomas Elander

Auktoriserad revisor

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

-Lpwe 289



Granskning av
god ekonomisk hushåll-

a

nmg 20-22

Melleruds kommun

P raj et<t{ ed are larc D,aht' io

P roiektrn edarbeta,re, Daniel Brandt

-Lpl't/C
Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer översiktligt granskat

kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 - 2022-08-31. Uppdraget ingår som

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning:

Revisionsfråga Bedömning

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

o

1-Lpl't/c 91



Innehållsförteckning

Sammanfattning

Inledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Avgränsning

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning

Rekommendationer

.,}
pu/c

1

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

292



o

Inledning
Bakgrund

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

Kommunen/regionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god

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

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

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

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga

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

Revisionskriterier

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

o Kommunallag (KL)

. Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

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

Metod

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

-Lpwc 393



Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

lakttagelser
MåI

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansi-
ella och verksamhetsmässiga målsom fastställts i budget 2022.

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

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

stiserade helårsresultatet.

Bedömning
Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi

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

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi

bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål
som fullmäktige fastställt i budget2022.

2022-10-10

Lars Dahlin

Uppdragsledare

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

-Lpwe 4
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-LO-26

ARENDE 14 Dnr KS 202215LI

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

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

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden pt 0,2 mkr, vilket 0,7 mkr bättre än

budget. Budgetawikelsen beror vakanser, föräldraledigheter och sjukkrivningar.

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

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbund delårsboklut 2022-08-31.
r Dalslands miljö- och energiförbund beslut2022-L0-I6, 5 28.
. Komm u nstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse.

BILAGA

Årendet behandtas av arbetsutskottet uid sammanträdet den 7 novemher 2022,
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Kommunstyrelsen

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

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

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

Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiforbund delårsbokslut 2022-08-31
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2022-I0-L6; 9 28

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-79 K520221517

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se96



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Amne:
Bifogade filer:

Hej,

Expedieras KF:

Besl ut i direktionen avseende delårsbokslul 2022

Vänliga häslningar

.lly'arie Jo6ansson
Näm ndsekretera re

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

Marie Johansson

den 17 oktober 2022 13:08

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

2022-OB-3 1. pdf; D M E N 2022-09 -22, 5 84 - d elå rs bo ks I ut 2022.pdf
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAMMANTRADESPROTOKOLL 6

Sammanträdesdatum

2022- 10-06

DMEF 5 28

Delårsbokslut 2022

Direktionens beslut

Direktionen godkånner upprättat delårsbokslut för perioden Z0ZZ-
01-01 - 2022-08-31 och överlämnar detta till kommunerna och
revisorerna.

Bakgrund

Delårsbokslfi2A22 för förbundet föreligger, Dalslands miljö- och
energinämnd har 2A22-09-22, g 84 antagit den del av bokslutet som
omfattade nämndens verksam het.

Delårsbokslutet redovisar statusen avseende både ekonomiska och
kvalitativa faktorer.

Beredning:
Presidium ZO22-O9-28
Förbundschefens tjänsteskrivelse

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

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

')"o?'
/s

/tr4'
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DALSLANDS MILJö-
ocH ENERGTruÄmnp

sAMMArurnÄoesPRoroKoLL s

Sammanträdesdatum

zo22-09-22

DMEN g 84 Dnr 2Q22/567.ADM

Delårsbokslut 2A22

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

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

Arendebeskrivning
Förbu nd-lmiljö- och energichefen redovisar förslag till delårsbokslut
per 2021-08-31 för nämndens ansvarsområde.

Beredning:
Presidium 2022-09-08
Förbund-/miljö- och energichefens förslag till beslut

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

Expedieras:
Direktionen

Ordförendesign Utd ragsbestyrkandeJusterandes sign

,t
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-tO-26

Änrnor rs Dnr KS 20221L06

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024'2025

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

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

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

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

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

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden,22t60 kronor, per

skattekrona.

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

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

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

Pensionskostnaderna ökar med minst 20 mkr till 2023. Ett nytt pensionsavtal samt värdeökning
av pensionerna till 2023. Orsaken till detta är att pensionerna beräknas upp utifrån
inflationstakten i juni året innan. I juni i år var inflationen 8,7 o/o.
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Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 0,1 mnkr, vilket motsvarar 0 o/o av skatteintäkter och
utjämningsbidrag. Neddragningar har gjorts av nämndernas ramar med totalt 9,2 mnkr (i

budgeten som beslutades i juni) trots detta uppnås endast ett nollresultat. Resultatet minskar
till -3 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade resultatet +1,9 mnkr, Orsaken till det
förbättrade resultatet 2025 beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknar i augusti
med en lägre inflation och en återhämtning i ekonomin vilket innebär högre skatteintäkter.
Budgetresultat förutsätter att nämndernas verkamhet anpassas till ramminskningarna. Någon

reseru för oförutsedda kostnader finns inte budgeterad, En förutsättning att nå budgeterat
resultat är att avsatt utrymmer för löneökningar 2023 är tillräckligt.

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

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

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

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Kommunfullmäktige har beslutat om att
resultatutjämningsreserv med regler för avsättning och disposition. Resultatutjämningsreseruen
uppgår till27,t mnkr. Resultatutjämningsreserven är en del av kommunens egna kapital som

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

rymme inom det finansiella målet,

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

bedömning göras av när konjunkturen återhämtar sig. Resultatutjämningsreserven kan

disponeras i samband med bokslut för att täcka oplanerade underskott.

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

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

101



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-LO-26

Alla ändringar från kommunfullmäktiges budget ijuni är gulmarkerade i budgetdokumentet.

Beslutsunderlag

. Reviderad Budget 2023 och plan2024-2025

. Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskottet uld nmmanträdet den 7 november 2022,
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Datum Diarienummer
2022-10-2r K520221106

Telefon
0530-180 00

Webb
urvrrw. mellerud.se

Sida

1 (3)

Kommunstyrelsen

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-
2025

Förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att

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

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

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

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

5, kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

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

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

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

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

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

Postadress
Melleruds kommun

Kom mu nstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488103
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Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden,22:60 kronor,
per skattekrona.

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

Resultatet minskar kraftig från 2022 till 2023. Verksamhetens nettokostnader ökar
med 6,6 o/o till2023. Det beror på okade pensionskostnader, ökad inflation och

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

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 0,1 mnkr, vilket motsvarar 0 o/o av skattein-
täkter och utjämningsbidrag. Neddragningar har gjofts av nämndernas ramar med

totalt 9,2 mnkr (i budgeten som beslutades ijuni) trots detta uppnås endast ett
nollresultat, Resultatet minskar till -3 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade
resultatet +1,9 mnkr, Orsaken till det förbättrade resultatet 2025 beror på att Sve-

riges kommuner och regioner (SKR) räknar i augusti med en lägre inflation och en

återhämtning i ekonomin vilket innebär högre skatteintäkter, Budgetresultat förut-
sätter att nämndernas verksamhet anpassas till ramminskningarna. Någon resery
för oförutsedda kostnader finns inte budgeterad, En förutsättning att nå budgete-
rat resultat är att avsatt utrymmer för löneökningar 2023 är tillräckligt.

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

Liksom för de flesta av landets kommuner är det ekonomiska läget är mycket
ansträngt kommande år. Kommunens budgeterade resultat uppfyller inte
kommunfullmäktiges finansiella mål eller kommunallagens krav på God ekonomisk
hushållning. Det finns heller ingen information om ytterligare tillskott från staten,
Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller kommunen inte erhåller ökade
bidrag måste arbetet med åtgärder och anpassningar fortsätta för att få en

ekonomi i balans. Resultatnivån måste över tid finansiera investeringarna annars
försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida ge-

nerationers konsumtionsutrymme påverkas.

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

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för
att under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Kommunfullmäktige har
beslutat om att resultatutjämningsreserv med regler för avsättning och disposition.
Resultatutjämningsreserven uppgår till27,I mnkr, Resultatutjämningsreserven är
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Kad Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Nämnderna
Kommunchefen
Sam hä I lsbygg nadschefen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I seförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2022-70-21 KS2022lLO6

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

Sida

3 (3)

en del av kommunens egna kapital som uppgår till 363,2 mnkr (171 mnkr inklusive
ansvarsförbindelsen). Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en even-
tuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid

det tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns ut-

rymme inom det finansiella målet,

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

konjunkturnedgång kan anses inträffa när det råder en allmän enighet om detta
bland kommunernas företrädare. Överläggning med kommunens revisorer bör

också ske inför beslut. Vid disposition bör även en bedömning göras av när kon-
junkturen återhämtar sig. Resultatutjämningsreseruen kan disponeras i samband
med bokslut för att täcka oplanerade underskott.

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

Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till
affärsverksamheten, Totalt under perioden2023-2027 budgeteras investeringarna
till 361 mnkr, varav 186 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten' Den höga inve-

steringsnivån under perioden innebär att låneskulden ökar med 195 mnkr.

Alla ändringar från kommunfullmäktigesbudget ijuni är gulmarkerade i budgetdo-
kumentet.

Beslutsunderlag

Reviderad Budget 2023 och plan 2024-2025
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Komm u nstyrelseförva ltn i n gen 2022-10-26

ARENDE 16 Dnr KS ZO22|4B5

Taxor och avgifter 2023 kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

översiK av förändringarna i taxor lämnas nedan,

Kom m u nstyrelsens förva ltn i ng

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

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

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

Sa m hä I lsbyg g nad sfö rva ltn i n ge n

Principer för justerade taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde regleras
i lagstiftning; Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Miljöbalken (1998:B0B) och
Fjärruärmelag (2008:263) och har ändrats enligt nedan.

Vatten och avlopp +L9o/o

Renhållning +t!o/o, Slam +13olo

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

Taxorna ökar till följd av kostnadsökningar av främst dessa orsaker:

Vatten och avlopp: öt<ade Ränte- och elkostnader samt ökade priser på kemikalier

Renhållning: Kostnader för transporter på grund av bränslepriserna

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

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023 tör kommunstyrelsens verkamhet,
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 november 2022.
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Taxor och avgifter 2O23 kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

översikt av förändringarna i taxor lämnas nedan.

KommunsVrelsens förvaltninq

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

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

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

Samhällsbygg nadsförualtninoen

Principer för justerade taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde regleras
i lagstiftning; Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Miljöbalken (1998:B0B) och
Fjärrvärmelag (2008:263) och har ändrats enligt nedan.

VA +l9o/o
RH +tlo/o, Slam +13olo

FJV + 20o/o på fast avgift, +54o/o rörlig avgift,

Taxorna ökar till följd av kostnadsökningar av främst dessa orsaker:

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

RH: Kostnader för transporter på grund av bränslepriserna

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

Kom m unstyrelseförua ltn in gen

Besöksadress: Storgatan !3,49 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@rnellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000-1488 Webbplats : www.mellerud. se107
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Beslutsunderlag

Förslag taxor och avgifter 2023 för kommunstyrelsens verkamhet.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Lotten Nilsson
Ekonom

Beslutet skickas till

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom sam hällsbygg nadsförualtningen

Kom munstyrelseföwaltnin gen

Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Tetefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplatsl www.mellerud. Se108
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Äneruor rz Dnr KS 2o22lro9

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i åtta
elbilsladdare vid stugor

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende åtta
elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor) exklusive moms,

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 23 februari 2022 om att kommunens godkännande av en
investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor.

Investeringskostnaden beräknades uppgå till 100 tkr, Begärd avskrivningstid var 10 år,

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2022, g7L, aft godkänna en investering avseende
åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor). Avskrivningstiden
beslöts till 10 år,

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, S7Lo Slutredovisning av investering.
. Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-10-18, 5 276.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-L0-LB

sida
5

9276 Dnr KS 20221109

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering iåtta
elbilsladdare vid stugor

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende åtta
elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor) exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 23 februari 2022 om att kommunens godkännande av en
investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor.

Investeringskostnaden beräknades uppgå till 100 tkr, Begärd avskrivningstid var 10 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2022, g 71, att godkänna en investering avseende
åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor). Avskrivningstiden
beslöts till 10 år.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, 5 7L.
e Slutredovisning av investering,
. Sa m hä llsbygg nadsförua ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av
genomford investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr
(100 000 kronor) exklusive moms,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

ndes sign Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i åtta
elbilsladdare vid stugor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende åtta

elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor) exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 23 februari 2022 om att kommunens godkännande av
en investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor.

Investeringskostnaden beräknades uppgå till 100 tkr. Begärd avskrivningstid var 10 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2022, g7I, att godkänna en investering avseende

åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor). Avskrivningstiden

beslöts till 10 år.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, g7L
o Slutredovisning av investering.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Sam hällsbygg nadschefen

Enhetschef Fjä rruä rmefastig het

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-09-23 KS 20221109

Peter Mossberg

En hetschef Fastig heter/tjä rrvä rme
0530-181 89
peter. mossberg@ mel lerud.se

Sida
1(1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltn ingen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se111
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Mellerud 2022-09-22

Redovisning av elbilsladdare.

lnvesteringen har utförts våren 2022 och beloppet

blev 100 000:-, exl moms.

Se bifogade fakturor

Jonas westman

Vita Sandars camping AB

2022 -09- 2 2

KOlvlMUN
Kommu

M
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Kundmn
Faktsrrann

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson
5962

Sida: I
2Q22-02-L7
2022-03-19

Eelopp

12 500,00

12260 Fa[<tunadaturs'!
54960 Förfalflodatunx

Vita Sandars Camplng AB
Box 14
464 2I MELLERUD

Bestäl!ningsdatum 2022-02-17

Betalningsvi!lkor
Märkning

Artikel

Melleruds Elektriska Affär
Kornsjögatan 1

464 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox nr1

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Sunnrna
12 500,00

Dröjsmålsränta debiteras med 12,00% eFter förfallodatum

MomsbelopF
3 125,00

Momstyp 25o/o

Valuta
SEK

Att betala
15 625,00

Vårt moms.reg.nr
Orga nisationsn ummer
Telefon

Epost

BXC (SWIFT)/IBAN

sE556237339801

556237-3398

0530- 10013

Styrelsens säte:
Mellerud

fa ktu ror. mea@te lia.com

SwEDSESS / SE50800000082347 400044s9

Bänkglro
862-437r
Godkänd för F-skatt
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rdKLurd
Kuu'ldnr
Fakturann

Fakturadatunx
Fönfallodaturn

Sida: 1

2022-07-t7
2022-03-L9

Belopp

12 500,00

r2260
54962

tseställnlmEsdatum 2022-02-17

Vita Sandans CannpinE AE
Box 14
464 21 MELLERUD

Betalningsvillkor
Märkning

Artikel

Melleruds Elel<triska Affär
Kornsjögatan 1

464 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox n12

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson

5963

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Summa
12 500,00

Dröjsmå lsrä nta deblteras med 1 2,000/o efter förfa llodatum

Momsbelopp
3 125,00

Momstyp 25o/o

Valuta
SEK

Att betala
15 625,00

Vårt moms.reg.nr
Organisationsnu mmer
Telefon

Epost

BIc (5W1FT)/rBAN

sE556237339801

556237-3398

0530-10013

Styrelsens sätet
Mellerud

Banl<giro

862-437r
Godkänd för F-skattfa ktu ror. mea@telia.com

SwEDSESS / SE60800000082347 40004459114



30 dagar netto
Montering laddbox nr3

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson

5964

Sida: 1

2022-02-17
2022-03-t9

Belopp

12 500,00

rd|{.LLtfd
Kundmr
Fakturanr

12260 Fakturadatum
54961 Förfallodaturn

Vita Sandars Camping AB
Box 14
464 21 MELLERUD

Bestä[[nIngsdaturnn 2022-02-t7

Artikel

Pris enl. offert

Surnrna
12 500,00

Dröjsmålsränta debiteias med 12,00o/o efter förfa llodatu m

BetalningsviUkon
Märkning

Melleruds Elektriska Aftär
Kornsjögatan 1
464 34 Mellerud

A pnis

1,00 st 12 500,00

Mornsbelopp
3 125,00

Momstyp 25o/o

Valuta
SEK

Att betala
15 625,00

Vårt rnoms.reg.nr
o rgånisations n u m m er
Telefon

Epost

Brc (s$rrFT),/rBAt{

SEs56237339801 Styrelsens säte:
556237-3398 Mellerud

0530- 100 1 3

faktu ror. mea@telia.com

SwEDSESS / SE60800000082347 40004459

Bankgiro
862-437r
Godkänd för F-skatt
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Betalningsvillkor
Märkning

Artikel

Melleruds Elektriska Affär
Kornsjögatan 1

464 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox n14

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson

6027

Sida: I

2022-03-04
2022-04-03

Belopp

12 500,00

Att betala
15 625,00

r-€lFLLltll {9

Kundnr
Fakturanr

12260 Fa$Guradatalnr
55010 Förfallodatum

Vita Sandars CamPing AB

Box 14
464 21 MELLERUD

Bestälflningsdaturn 2022'03-03

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Surnma
12 500,00

Dröjsmå lsrä nta deblteras med 1 2,000/o efter förfa llodatum

Momsbelopp
3 125,00

Monrstyp 25o/o

Valuta
SEK

Vårt morns.reg.nr
Srgaaisation$nummer
Tel€fon

Epost

E:tC (5WIFT)/NBJ{N

sE556237339801

556237-3398

0530-10013

Styrelsens säte:

Mellerud
l8ankgiro
862-437r
Godkänd för F-skattfal<turor, mea@tella.com

swEDSESS / SE608000000 82347 4OOO4419116



Betalningsvillkor
Märkning

Artikel

Melleruds Elel<trisl<a Affär
Kornsjögatan 1
464 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox n15

Vår referens

Ordernr

Antal

Jenny Eliasson

6028

styr€isens säte:
Mellerud

Sida: 1

2022-03-04
2022-04-03

Eelopp

12 500,00

Att betala
l5 625,00

E*EK'([årA
Koindm!'
Falcturamn

12260 Fakturadaturm
55009 Förfallodaturur

Vita Sandans CarmPinE AE

Box 14

464 21 MELLERUD

Eestä[[ningsdatutm 2022-03-03

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Summa
L2 500,00

Dröjsmålsrä nta debiteras med 1 2,000/o efter förfa llodatu m

Mon'osbelopp
3 125,00

tvlomstvp 25o/o

Valuta
SEK

Vårt moms.reg.nr
Orgari iSatio t!s n u$lllte r
Telefon

lEpost

tsrrc (sult:tFT)/li8Ail

sE55623733980 1

556237-3398

0530-10013 Bankgiro
862-437r
Godkänd för F-skattfakturor. mea@telia.com

swEDSESS / SE60800000082347 40004459117



30 dagar netto
Montering laddbox n16

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson
6029

Sida: I
2022-03-04
2022-04-03

BeloPP

12 500,00

Betalningsvillkor
Märkning

Artikel

Melleruds Elel<triska Affär
Kornsjögatan 1

464 34 Mellerud

raKuura
Kumdnr
Fakturanr

12260 Fäktunadaturn
55008 Förfalflodatumr

Vita Sandars CamPing AB
Box 14
464 21 MELLERUD

Bestä[!nimEsdatum 2022-03-03

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. olfert

Surnma
12 500,00

Dröjsmålsränta debiteras med 12,000/o efter förfallodatum

Mornsbelopp
3 125,00

Momstyp 25o/o

Valuta
SEK

Att betala
15 625,00

Vårt morns.reg.nr
Organisations'nu [nuner

Telefon

Epost

Erc (swIFT)/.I8Al\l

sE556237339801

555237-3398

0530- 10013

Styrels€ns säte:
Mellerud

Eankgiro

862-4371

Godkänd för F-skattfa kturor.mea@telia.com

SwEDSESS / SE60800000082347 40004459118



Betalningsvillkor
Märkning

Artlkel

Melleruds Elektriska Affår
Kornsjögatan 1

464 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox nr7

\/år referens

Ordernr

Antal

lenny Eliasson

6030

Sida: I
2oz2-03-04
2022-04-03

BeloPP

12 500,00

Att betala
15 625,00

tsaK'(tjlm-a
Kumclsun

Fa[qtu,ramn

12260 Fa[<tuiradaturm
55007 Förfalflodatuml

Vita Sandans CamPdng AB

Box 14

464 21 MELLERUD

Elestä[!r'rimEsdaturm 2022-03'Q3

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Surnrna
12 500,00

Dröjsmålsränta debiteras med 12,000/o efter förfallodatum

14ornsbeloPP
3 125,00

Momstyp 25o/o

Valuta
SEK

\Jårt nroms.reg'nr
Org a n isationsn u m irfi er

T,el,afon

Eposit

IBIC (SlilrIF'f ) / :{AÅll

sEs5623733980 1

556237-3398

0530- 10013

Styr,elsens säte:

lvlellerud

fakturor,mea@telia.com

swEDSESS / SE60800000082347 400044s9

Eankglro
862-4371

Godkänd för F-sl<att
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Betalningsvillkor
Märkning

Artikel

Melleruds Elektriska Aftär
Kornsjögatan I
464 34 Mellerud

30 dagar netto
Montering laddbox nr8

Vår referens
Ordernr

Antal

Jenny Eliasson
6031

SlOa; r

2022-03-04
2022-04-03

Belopp

12 500,00

Att betala
15 625,00

r-g{\&Mu s
KcJndnn
Fakturann

12260 Faltturadatuffin
55006 Förfä[[odatum'r

Vita Samdans CamPlrtg AB

Box 14

464 21 MELLERUD

Ees'täffiningsdaturm 2022-03-03

A pris

1,00 st 12 500,00Pris enl. offert

Surnrna
12 500,00

Dröjsmå lsrä nta debiteras med 12,000/o efter förfallodatu m

Mornsbelopp
3 125,00

Momstyp 250/o

Va!uta
SEK

Vårt nnonrs.reg.nr

Org anis;rtionsh utrn o'ner

Teilefon

iEpEst

8:,tc ( 5l\1txFT)/ nB.rlnt

Styrels'ens sätei

Mellerud

faktu ror, mea@telia. com

swEDSESS / SE60800000082347 40004459

sE55523733980 1

556237-3398

0530-10013 Eankgiro
862-437t
Godkänd för F-skatt
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO TSP NOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
L4

S 71 Dnr KS 20221L09

Vita Sandars Camping - godkännande av investerang iåttå
elbilsladdare vid stugor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr
(100 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av

investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 10 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 23 februari 2022 ansökt om att kommunen godkänner en

investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 100 tkr. Begärd avskrivningstid är 10 år.

Beslutsunderlag

o Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.
r Samhällsbygg nadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, g 90.

Förclag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr
(100 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av

investeringen.

3, avskrivningstiden ska vara 10 år.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Sam hä llsbygg nadschefen
Enhetschef Fjärruä rme/fastighet
Ekonom samhllsbyggnadsförualtningen

Justerandes sign

/qJM

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-L0-26

ÄRrNOr rs Dnr KS 20221482

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
byte av tak på receptionsbyggnaden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden till ett belopp av 530
tkr (530 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen,

3. avskrivningstiden ska vara 25 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 29 september 2022 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden,

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 530 tkr. Begärd avskrivningstid är 25 år.

Beslutsunderlag
r Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-I0-IB, 5 277.

122



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-10-L8

sida
6

9277 Dnr KS 2022/482

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
byte av tak på receptionsbyggnaden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden till ett belopp av 530
tkr (530 000 kronor),

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 25 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 29 september 2022 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 530 tkr. Begärd avskrivningstid är 25 år,

Beslutsunderlag
. Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.
. Sam häl lsbygg nadsförua ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden till ett belopp av 530
tkr (530 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 25 år.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

randes sign Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering
avseende byte av tak på receptionsbyggnaden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden till ett
belopp av 530 tkr (530 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad
slutredovisning av investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 25 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping
AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 29 september 2022 ansökt om att kommunen
godkänner en investering avseende byte av tak på receptionsbyggnaden.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 530 tkr. Begärd avskrivningstid är 25 år.

Beslutsunderlag

o Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Samhällsbygg nadchefen
Enhetschefen Fjä rrvärme/Fastig het
Ekonom samhällsbygg nadförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-09-30 KS 20221482

Peter Mossberg

En hetschef Fastig heter/fjä rrvä rme
0530-181 89
peter. mossberg@mel lerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se124
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VITA SANDAR Melleru d 2022-09-29

Taket på receptionsbyggnaden behöver bytas efter ca 40 års

slitage. Ny träspont under istället för masonit som det är idag

och nytt tegel.

Offfert från DGT bygg 430 000:-

Det kan tillkomma överaskningar i form av flytt av el-dragning

etc.

Beräknad kostnad 530 000:- exl moms.

Yrkad avskrivningstid 25 är.

Bilaga: Offert DGT

Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB

2|,22 -09- 29
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Mellerud 2022-49-28

Jonas Wessman
Vita Sannars Camping

"Budeetpris Byte yttertak reception/butik . Vita Sannar Camping:

Vi tackar fiir fiirfrågan och erbjuder oss att utöra ovanstående arbete.
Detta budgetpris avser takdel där undertak består av masonit
Detta budgetpris ska ses som ett ca pris och regleras enl. verkligt material, hjålpmedel
och tidsåtgång.
Budgetpris gäller i 30 dagar från ovanstående datum.

Budgetpris enl. byggbeskrivning: Ca SEK 430 000: - exkl. Moms

Tillkommande budgetpris fiir byte av endast
betongtegelpannor på nyare takdel

Byggbeskrivning:

Förtydligande:

Med våinliga hälsningar:

DGTByggAB

Tomas Henriksson

Ca SEK 50 000: - exk[. moms

Erf. ställning
Rivning och deponi av bef. taktäckning
Ny råspont, papp och liikt inkl. rikta tak.
Nya vindskiv or 22x17 0, mellanstruken,
Ny uppbyggnad ör maskiner på tak.
Erf. arbete i ränndalar.
Nya taksteg och glidskydd
Ny vindsluftning utfrires med ventilationsbeslag typ " mögelstopper"
Benders Candor, svart inkl. nock och tiitband
Nya rännor, rör, fotplåt, huvar, vindskivelist, ränndalar, samt
plåtinklädnad av ny maskin-platå ingår.
Målning av överdel fläktar ingår

-Fri tillgång till bygg-el
-Arbete med demontering och återmontering av antenner, el, värme och
AC utrustning ingår ej.

DGT Bygg AB
Ekholmen l0
464 9l Dals Rostock

Mob.
Tel.
E-post:

070-3439067
0530- 1055 I

tomas@dgt.se

Orgnr
Hemsida.

556520-7395
www.dgt.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-10-26

ARENDE 19 Dnr KS 20221472

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
utbyte av plintar på elstolparna t-L26 till garossystem med
inbyggda jordfelsbryta re

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till garossystem
med inbyggda jordfelsbrytare till ett belopp av 343 tkr (343 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB

ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den22 september 2022 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende utbyte av plintar på elstolparna I-126 till garossystem med inbyggda
jordfelsbrytare.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 343 tkr. Begärd avskrivningstid är 25 år.

Beslutsunderlag
. Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-I0-IB, 9 278.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-t0-LB

sida
7

g27e Dnr KS 2022/472

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
utbyte av plintar på elstolparna L'L26 till garossystem med
i n byggda jordfelsbryta re

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till garossystem

med inbyggda jordfelsbrytare till ett belopp av 343 tkr (343 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen,

3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB

ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den22 september 2022 ansökt om att kommunen godkänner en

investering avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till garos-system med inbyggda
jordfelsbrytare.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 343 tkr, Begärd avskrivningstid är 25 år.

Beslutsunderlag
. Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C)l Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till garossystem

med inbyggda jordfelsbrytare till ett belopp av 343 tkr (343 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen,

3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

ndes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
utbyte av plintar på elstolparna L't26 till garossystem med
inbyggda jordfelsbrytare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till
garossystem med inbyggda jordfelsbrytare till ett belopp av 343 tkr (343 000 kronor)

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad
slutredovisning av investeringen.

3, avskrivningstiden ska vara 25 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB

ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den22 september 2022 ansökt om att kommunen
godkänner en investering avseende utbyte av plintar på elstolparna 1-126 till garos-

system med inbyggda jordfelsbrytare.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 343 tkr. Begärd avskrivningstid är 25 år.

Beslutsunderlag

o Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Samhäl lsbygg nadchefen
Enhetschefen Fjärrvä rme/Fastig het
Ekonom sam hällsbygg nadförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-09-23 K520221472

Peter Mossberg

Enhetschef Fjärrvärme/Fastig het
0530-181 89
peter. mossberg@mel lerud. se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-l4BB

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se129
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20?2 -09- 2 2

Diarienr Diarieplanbeteci.tr'

VITA SANDAR
Melleru d 2022-09-22

Godkännande av investering.

Av ålders och säkerhetskäl avser vi att byta ut plintarna

på elstolparna L-I26 till garos system med inbyggda

jordfelsbrytare. Dom gamla plintarna är från 1981 och

saknar jordfelbrytare och låsbara luckor.

Offert från elkedjan på materialet 193 000:-

Muntlig offert på arbetet från MEA 150 000:-

Totalt 343 000:- exl moms.

Yrkad avskrivningstid 25 är.

Bilaga : Offert material.

Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB
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Offertnummer:

Materielspecifikation

Rad Pos.

't0

40

50

34438

Enummer Artikel

2449204 PlintProfil PNFE-60 enkel

2449205 Plintprofil PNFD-60 dubbel

244g2OO Kapsling PN-100 med likalås

4elkedian

,,20

l

30

Antal A-pris Summa

28,00 390,00 kr 10.920'00 kr

18,00 760,00 kr 13.680'00 kr

64,00 550,00 kr 35.200,00 kr

36,00 2.650,00 kr 95.400,00 kr

28,00 1.350,00 kr 37.800'00 kr

Summa: 193.000'00 kr

2449211

2449209

lnsats CamP ACMN 210-2 24hid

10A med mätn. Personsk.bryt.

lnsats Camp ACN 210-2 24hld

utan mätn. Personsk.bryt.

oF.57.216.220902

131



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-tO-26

Änenor zo Dnr KS 2022150L

Avyttring av kommunala fastigheter, återrappoftering av uppdrag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att

1. avyttra Blåklintsvägen 17 via öppna marknaden

2. utreda om det finns möjlighet att hitta en effektivare form för uthyrningen av sjöboden för
att på så sätt uppnå en bättre lönsamhet,

3. utreda om sjöboden kan vara ett komplement till annan verksamhet i Sunnanå Hamn,

4, utreda möjligheten att gå vidare med försäljning av Gamla Brandstationen och att hitta
alternativa lokaler för befintliga hyresgäster.

5. awakta med att utreda lämplig åtgard gällande Kroppefjällshemmet tills arbetet med den

fördjupade översiktsplanen i Dals Rostock är klar,

Sammanfaftni ng av ärendet

Samhällsbyggnadschefen fick den 19 april 2022, 5139, i uppdrag att senast till kommun-
styrelsens arbetsutskott i november återkomma med förslag till objekt som kan avyttras
(fastigheter m.m.).

Blåklintsväoen 17

Under de senaste åtta åren har Blåklintsvägen enbart och endast under cirka ett års tid använts
som boende för ensamkommande flyktingar. I mars 2022 iordningställdes byggnaden för
ukrainska flyktingar. Byggnaden blev då endast använd under en veckas tid. Idag står
byggnaden tom och driver kostnader för både uppvärmning och skötsel. Med tanke på att
lokalen inte varit lämplig för någon kommunal verksamhet sedan 2017 ser vi ingen användning
för lokalen i framtiden.

Sjöboden Sunnanå Hamn:

Sjöboden nyttjas väldigt sällan för interna möten och uthyrningsfrekvensen till externa är lå9.
Sjöboden medför mycket extraarbete för fastighetsenheten och intäkterna täcker inte
kostnaderna för drift och underhåll. Om man inte hittar alternativa användningsområden via
andra verkamheter/aktörer så bör sjöboden avyttras. Vid en eventuell försäljning av sjöboden
har kommunen fortfarande möjlighet att hyra ut lägenheten som är belägen i servicehuset i

Sunnanå Hamn.

Gamla Brandstationen

Byggnaden är idag inte lämplig för kommunal verksamhet eftersom den inte är
tillgänglighetanpassad och den är även i behov av underhåll. Lokalen på övervåningen har,
under de senaste åren, enbart använts för tillfälliga behov som exempelvis SFI samt som
evakueringslokal för personal efter branden på fryken, Det krävs stora investeringar för att
göra lokalen lämplig för kommunal verksamhet.

Kroppefiällshemmet

Kroppefjällshemmet står idag tomt och för tillfället ser vi inget behov av att använda byggnaden
för kommunalverksamhet, I mars 2022inreddes fastigheten för att kunna användas som
akutboende för ukrainska flyktningar, men byggnaden användes aldrig för det ändamålet. För
att göra byggnaden lämplig för kommunal verksamhet krävs investeringar.
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-10-26

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 2022-04-L9,5 139,
. Samhällsbygg nadsförualtningens dänsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arhetsutskottet uid sammanträdet den I november 2022,
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Kommunstyrelsen

Dialog kring avyttring fastigheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att:

1. Avyttra Blåklintsvägen 17 via öppna marknaden

2. Utreda om det finns möjlighet att hitta en effektivare form för uthyrningen
av sjöboden för att på så sätt uppnå en bättre lönsamhet.

Utreda om sjöboden kan vara ett komplement till annan verksamhet i

Sunnanå Hamn.

3. Utreda möjligheten att gå vidare med försäljning av Gamla Brandstationen
och att hitta alternativa lokaler för befintliga hyresgäster.

4. Awakta med att utreda lämplig åtgarO gällande Kropperjällshemmet tills
arbetet med den fordjupade översiktsplanen i Dals Rostock är klar.

Beskrivning av ärendet
Blåklintsvägen 17

Under de senaste åtta åren har Blåklintsvägen enbart och endast under cirka ett
års tid använts som boende för ensamkommande flyktingar. I mars 2022
iordningställdes byggnaden för ukrainska flyktingar. Byggnaden blev då endast
använd under en veckas tid. Idag står byggnaden tom och driver kostnader för
både uppvärmning och skötsel. Med tanke på att lokalen inte varit lämplig för
någon kommunal verksamhet sedan 2017 ser vi ingen användning för lokalen i

framtiden.

Sjöboden Sunnanå Hamn:

Sjöboden nyttjas väldigt sällan för interna möten och uthyrningsfrekvensen till
externa är lå9. Sjöboden medför mycket extraarbete för fastighetsenheten och
intäkterna täcker inte kostnaderna för drift och underhåll. Om man inte hittar
alternativa användningsområden via andra verksamheter/aktörer så bör sjöboden
avyttras. Vid en eventuell försäljning av sjöboden har kommunen fortfarande
möjlighet att hyra ut lägenheten som är belägen i servicehuset i Sunnanå Hamn.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Samhäl lsbygg nadsförvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-12 K520221501

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se134
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Sam hä llsbygg nadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-10-12 K520221s01.

Peter Mossberg
En hetschef Fastig heter/fjä rrvä rme
0530-181 89
peter. mossberg@mellerud.se

Sida

2 (2)

Gamla Brandstationen

Byggnaden är idag inte lämplig for kommunal verksamhet eftersom den inte är
tillgänglighetanpassad och den är även i behov av underhåll. Lokalen på

övervåningen har, under de senaste åren, enbaft använts för tillfälliga behov som
exempelvis SFI samt som evakueringslokal för personal efter branden på Fryken.
Det krävs stora investeringar för att göra lokalen lämplig för kommunal
verksamhet.

Kroppefjällshemmet

Kroppefjällshemmet står idag tomt och för tillfället ser vi inget behov av att
använda byggnaden för kommunal verksamhet, I mars 2022inreddes fastigheten
för att kunna användas som akutboende för ukrainska flyktningar, men byggnaden
användes aldrig för det ändamålet. För att göra byggnaden lämplig för kommunal
verksamhet krävs investeringar.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen, Enhetschef Fastighet/Fjärrvärme
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-t9

sida
30

5 139 Dnr KS 20221106

Presentation av förualtningarnas förslag till budget 2023-2A25
samt förslag till investeringsplan 2023-2027

Arbetsutskottets besl ut

Arbetsutskottet beslutar att stiilla sig bakom framtaget förslag till budget 2023-2025 samt
förslag till investeringsplan 2023-2A27 med följande förändringar:

. Resultatnivå 2,5 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag,

Följa nde pg-s*tgl..evri*nas förfogandea nsla get med högst neda n belopp :

e DWJ 300 tkr

o Campus Dalsland 250 tkr

. Kanalyran 200 tkr

r Seniorkoft 350 tkr

. Kommunakademin Väst ca 40 tkr

Upp..tå&ing jvÖvigalastnaderpåLi-?qfördelas:

. 0,5 o/o till respektive nåmnd

r Livsmedel 0,9 mkr fördelas mellan Kultur- och utbildningsnämnden och Socialnämnden

. Drivmedel med 0,5 mkr fördelas mellan Kommunstyrelsen och Socialnämnden

. El på 1,1 mkr fördelas mellan Kommunstyrelsen och Socialnåmnden (endast 2023)

Åtgärder på totalt 9,4 mkr för att uppnå ett resultat på 2,5 o/o och finAngierq tillfälliga anslag
eller beslut fördelag_enlgt nedan :_

. Kultur- och utbildnlngsnämnden 1,3 mkr

r Socialnämnden 6,2 mkr

r Kommunstyrelsen 1,9 mkr

Respektive nämnd ska senast den 25 maj 2022 redovisa vilka åtgärder/omdlsponeringar
som kommer göras.

En generell besparing läggs in i budget för 2Q25 för att uppnå balanskravsresultat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att senast till kommunstyrelsens arbetsutskott
I november återkomma med förslag till objekt som kan ävyttras (fastigheter m.m.).

Reservationer

Michael Melby (S) reseruerar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och med följande
motivering:

Finansiella drtrektiu, kommunen har gjort goda resukat och prognosen framåt är god, att
fortsätta spara ser jag inte som uarken bra eller med kommunens ambition att kunna uara en
god arbetsgiuare.

:_p
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets utskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-44-L9

sida
31

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, 9 74, att överlämna finansiella direktiv till
budgetberedningen. Ett tjänstemannaförslag till budget 2023-2025 samt förslag till
investeringsplan 2023-2027 har tagits fram och presenteras vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, S 74.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom framtaget
förslag till budget 2023-2025 samt förslag till investeringsplan 2023-2027 med följande
förändringar:

. Resultatnivå 2,5 procent av skafteintäkter och utjämningsbidrag.

Följande poster avräknas födoaande anslaget med högst:

r DWJ 300 tkr

. Campus Dalsland 250 tkr

r Kanalyran 200 tkr

o Seniorkort 350 tkr

r Kommunakademin Väst ca 40 tkr

Uppräkning av övriga kostnader på 1,5 % fötdelas;

. 0,5 o/o till respektive nämnd

r Livsmedel 0,9 mkr fördelas mellan KUN och SN

r Drivmedel med 0,5 mkr fördelas mellan KS och SN

. El på 1,1 mkr fördelas mellan KS och SN (endast 2023)

Ätgärder på totalt 9.3 mkr för att uppnå ett resultat på 2.5 % ech finansiera tillfåtliga änsläg
ellelbgslut. fötdelas enligt nedan :

o Kultur- och utbildningsnämnden 1,3 mkr

r Socialnämnden 6,2 mkr

r Kommunstyrelsen lr9 mkr

Respektive nämnd ska senast den 25 maj2022 redovisa vilka åtgårder/omdisponeringar
som kommer göras.

En generell besparing läggs in i budget för 2A25 för att uppnå balanskravsresultat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får I uppdrag att senast till kommunstyrelsens arbetsutskott
i noyember återkomma med förslag till objekt som kan avyttras (fastigheter m.m.).

Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att ståilla sig bakom framtaget förslag till budget
2023-2025 samt förslag till investeringsplan 2023-2027 med följande föråndring:

r Resultatnivå 2 procent av skatteintäKer och utjämningsbidrag.

I\(l
i, (J

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2022-44-L9

sida
32

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslagen och finner att aöetsutskottet bifaller ordförandens förslag.

Beslutet skickas tlll
Ekonomichefen
Kommunchefen
Sam hällsbygg nadschefen
Kultur- och utbildningschefen
Socialchefen
HR-chefen

Utdragsbestyr*ande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-t0-26

ARENDE 21 Dnr KS 2022/59

Projekt Äsebro Skola - projektering av permanent tillbyggnad av
skola

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2022, 9 22, att

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Åsebro Skola projekering
av permanent tillbyggnad av skola och redovisa när projeKet färdigställts.

2. utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr avseende projektet förstudie Åsebro
förskola. Anslaget finansieras genom minskad likviditet.

Under våren och sommaren har en upphandlad konsultgrupp tillsammans med samhälls-
byggnadsförvaltningen och verksamheten arbetat fram ett förfrågningsunderlag som under
september och oktober legat upplagd för anbudsräkning i E-avrop. Sista datum att lämna

anbud är satt till den 26 oktober 2022.

Då viär mitt uppe i upphandlingsfasen kan samhällsbyggnadsförvaltningen ej redovisa

anbudssumma som vi får från totalentreprenör då absolut sekretess råder.

I2023 års investeringsplan ochi2022 års prognos finns uppskattad finansiering avsatt.
Om det blir ett behov av ytterligare investeringsmedel utöver de tidigare uppskattade
kommer det att belasta både2022 och 2023 års investeringsbudget.

Om den totala kostnadsbilden betydligt överstiger den uppskattade kan det bli aktuellt
med omarbetning av utförandet och en ny upphandling får genomföras,

Redovisning av projektets totalkostnad sker på sammanträdet

Beslutsunderlag

. Sam hä llsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arbetsutskoltet vid sammanträdet den 7 november 2022.
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Kommunstyrelsen

Projekt Åsebro Skola - projektering av permanent
tillbyggnad av skola

Förslag till beslut
Samhällsbyggnad begär tilläggsanslag för investeringen är 2022 på numc< kr
Finansiering genom ökad likviditet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen fick enl KFS22 2022i uppdrag att starta "Projekt Åsebro
Skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola" och efter projekterings och

upphandlingsfasen redovisa kostnadsbilden för hela projektet.

Under våren och sommaren har en upphandlad konsultgrupp tillsammans med

samhällsbyggnad och verksamheten arbetat fram ett förfrågningsunderlag som

under september och oktober legat upplagd för anbudsräkning i E-avrop. Sista

datum att lämna anbud är 2022-70-26.

Då vi är mitt uppe i upphandlingsfasen kan vi ej redovisa anbudssumma som vi får
från totalentreprenör då absolut sekretess råder.

Samhällsbyggnad redovisar en total kostnadsbild på sammanträdet.
I2023 års investeringsplan ochi2022 års prognos finns uppskattad finansiering
avsatt. Om det blir ett behov av ytterligare investeringsmedel utöver de tidigare
uppskattade kommer det belasta både2022 och 2023 års investeringsbudget.

Om den totala kostnadsbilden betydligt överstiger den uppskattad kan det bli

aktuellt med omarbetning av utförandet och en ny upphandling får göras,

Beslutsunderlag

Redovisad totalkostnad på sammanträdet

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsförvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-21 KS 20221s9

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhäl lsbyggnadsförvaltn ingen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se140
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-10-2r K52022159

Linda Hamrin
Projektingenjör
0530-189 77

linda. hamrin@mellerud.se

Sida

2 (2)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-t0-26

ARENDE 22 Dnr KS 2022/502

Reglemente för kommunalt paftistöd i Melleruds kommun,
ma ndatpe rioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunalt partistöd i
Melleruds kommun, mandatperbden 2023-2026, enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Reglerna för partistöd i kommuner och regioner regleras i kommunallagen som ger
fullmäktige rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Det har inte skett några förändringar vad gäller partistödet i Kommunallag 12017:725)
under in nevarande mandatperiod.

Nuvarande reglemente för kommunalt partistöd upphör vid årsskiftet202212023 och
kommunfullmäktige behöver fatta beslut om ett nytt reglemente för den nya mandatperioden

Beslutsunderlag
r Utdrag Kommunallagen 4 kap. 529-32.
. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 20L9-2022.
o Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden

2023-2026.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I november 2022,
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare
KFS

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-70-13 K520221502

Ulrika Granat
HR-chef
0530-181 20

u lrika.granat@mel lerud.se

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (i)

Kommunfullmäktige

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,
ma ndatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunalt partistöd i
Me lleruds kom m u n, ma nda tperiode n 2 02 3 -2 02 6, en I igt förel ig ga nde försla g.

Sammanfattning av ärendet

Reglerna för partistöd i kommuner och regioner regleras i kommunallagen som ger
fullmäktige rätten att besluta om paftistödets omfattning och formerna for det.

Det har inte skett några förändringar vad gäller partistödet i Kommunallag 12017:725)
under innevarande mandatperiod.

Nuvarande reglemente för kommunalt partistöd upphör vid årsskiftet202212023 och
kommunfullmäktige behöver fatta beslut om ett nytt reglemente för den nya
mandatperioden.

Beslutsunderlag

o Utdrag Kommunallagen 4 kap. g 29-32.
. Reglemente fcir kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 20L9-2022.
. Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden

2023-2026.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488143
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Kom munstyrelseförva ltningen
Besöksadress: Storgatan 13, 464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kammunC!1Q!0e]]eIUd.Se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www,nrellerud.se

Sida 1 av 2

Reglemente för kommunalt paftistöd
i Melleruds kommun, mandatperioden
2023-2026

Antagen av kommunfullmäktige
den n nnx xn, $ x.
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Sida 2 av 2

1 5 - Rätt till paftistöd

Det kommunala partistödet i Melleruds kommun betalas ut till paftier som är representera i

kommunfullmäktige enligt 4 kap. 29 $ Kommunallagen (2017:725).

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Partistöd får bara tilldelas ett lokalt parti som har sitt säte och verksamhet i Melleruds kommun
och som är en juridisk person.

2 $ - Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av ett grundstöd, 6 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd,
7 000 kronor per mandat och år.

3 $ - Redovisning och granskning

En mottagare av paftistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt 4 kap. 31 $
(20L7:725).

Redovisning av kommunalt partistod ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande
år.

a$- Ädigutbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige
enligt 4 kap 32 9 (2017:725). Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
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Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,
ma ndatperiod 2019-2022

1 S Rätt till partistöd
Det kommunala partistödet i Melleruds kommun betalas ut till partier som är
representera i kommunfullmäktige enligt 4 kap.29 $ Kommunallagen (2OL7:725).

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Partistöd får bara tilldelas ett lokalt parti som har sitt säte och verksamhet i Melleruds
kommun och som är en juridisk person.

2 $ Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av ett grundstöd, 6 000 kronor per parti och år, samt ett
mandatstöd, 7 0OO kronor per mandat och år,

3 $ Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt
4 kap.3I g (2OL7:725).

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31
mars nästkommande
år,

a $ Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen iförskott under april månad efter beslut av
kommunfullmäktige enligt 4 kap 329 (2OL7:725). Om redovisning inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande
ar.
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Kommunallagen (2OL7 
=7 

25)

4 kap. Föftroendevalda

Paftistöd

29 g Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (paftistod).

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska
personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837),

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast
under ett år efter det att representationen upphörde. Lag (2019:835).

30 S Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast
mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid
fördelningen av partistödet.

31 S Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 $ första
stycket.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska
om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt första och andra styckena.

32 S Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-L0-26

ARENDE 23 Dnr KS 20221499

Gratifikation till kommunens anställda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 500 kronor inkl. moms i form av presentkort till
kommunens medarbetare, månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med
sammantaget minst 200 timmar arbetad tid under året2022 och som har ett gällande
anställningsavtal per den 30 oktober 2022 för att visa uppskattning för goda arbetsinsatser
under året,

Sammanfattning av ärendet

Pandemin har även under inledningen av 2022 päverkat samhället och individer markant. Våra
medarbetare har ställts inför ansträngande utmaningar och bidragit med goda arbetsinsatser
under hela året. Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta om en gåva till
personalen för att visa uppskattning för insatser under det gångna året, stärka
arbetsgivaruarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet.

Skatterättsliga regler möjliggör för oss att ge skattefri gåva till medarbetarna, upp till ett värde
på 500 kronor per anställd.

Företagarna i Mellerud kommer att ta fram presentkort att användas lokalt hos företagare i

kommunen kopplade till köpmannaföreningen i Mellerud, om beslut faller enligt forslag.
Presentkort till ett belopp av totalt 500 kronor inkl. moms föreslås att delas ut till kommunens
tillsvidare- och månadsanställda samt till timavlönad personal som under året totalt arbetat
minst 200 timmar eller mera och som har ett gällande anställningsavtal per den 30 oktober
2022, Kostnaden beräknas till cirka 600 000 kronor. Finansiering sker genom den höjda
budgeten för skatteintä kter.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid nmmanträdet den 7 november 2022,
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Kommunstyrelsen

Gratifikation till kommunens anställda 2O22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 500 kronor inkl, moms i form av
presentkort till kommunens medarbetare, månadsanställda, tillsvidareanställda och

timavlönad personal med sammantaget minst 200 timmar arbetad tid under året
2022 och som har ett gällande anställningsavtal per den 30 oktober 2022 för alt
visa uppskattning för goda arbetsinsatser under året.

Sammanfattning av ärendet

Pandemin har även under inledningen av 2022 påverkat samhället och individer
markant. Våra medarbetare har ställts inför ansträngande utmaningar och bidragit
med goda arbetsinsatser under hela året. Med anledning av detta föreslås
kommunstyrelsen besluta om en gåva till personalen för att visa uppskattning för
insatser under det gångna året, stärka arbetsgivarvarumärket samt ge stöd till det
lokala näringslivet.

Skatterättsliga regler möjliggör för oss att ge skattefri gåva till medarbetarna, upp
till ett värde på 500 kronor per anställd.

Företagarna i Mellerud kommer att ta fram presentkorL att användas lokalt hos
företagare i kommunen kopplade till köpmannaföreningen i Mellerud, om beslut
faller enligt förslag. Presentkort till ett belopp av totalt 500 kronor inkl. moms
föreslås att delas ut till kommunens tillsvidare- och månadsanställda samt till
timavlönad personal som under året totalt arbetat minst 200 timmar eller mera och
som har ett gällande anställningsavtal per den 30 oktober 2022. Kostnaden
beräknas till cirka 600 000 kronor. Finansiering sker genom den höjda budgeten
för skatteintäkter.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-r0-fi K520221499

Ulrika Granat
HR-chef
0530-181 20

ulrika.gra nat@ mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kom m u nstyrel seförva ltn i ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se149



METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-LO-26

Äneruor z+ Dnr KS 202215L3

Ändring av titel kommunchef till kommundirektör och revidering
av komm u nd i rektörsi nstru ktion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, ändra titeln kommunchef till kommundirektör.

2, revidera KommundirektörsinstruKion för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 7 kap. 1$ kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen utse en direKör. Direktören
ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förualtning som finns
under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

Majoriteten av svenska kommuner följer idag kommunallagens titulering och den person som
har den ledande ställningen bland de anställda benämns kommundirektör. I Melleruds kommun
har man dock sedan många år använt titeln kommunchef.

I ett aktiebolag benämns den person som har den ledande ställningen bland de anställda
verkställande direktör, Detta gäller även kommunala bolag.

Titeln kommunchef föreslås ändras till kommundirektör. Detta dels som en anpassning till
kommunallagens och majoriteten av svenska kommuners titulering. Dels för att skapa en
tydlighet och enhetlighet vad gäller benämning av ledande tjänstemän i kommunkoncernen.
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi,

Beslutsunderlag

r Utdrag Kommunallagen 7 kap. 1 $.o Förslag reviderad Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun,
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 7 november 2022,
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Kommunstyrelsen

Ändring av titel kommunchef till kommundirektör och revidering av
ko m m u nd irektörsi nstru ktion

Förslag till beslut
Komm u nstyrelsen besl utar att

1. ändra titeln kommunchef till kommundirektör,

2. revidera Kommundirektörsinstruktion for Melleruds kommun enligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Enligt 7 kap. 1$ kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen utse en direktör. Direktören
ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som

finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

Majoriteten av svenska kommuner följer idag kommunallagens titulering och den person

som har den ledande ställningen bland de anställda benämns kommundirektör. I Melleruds

kommun har man dock sedan många år använt titeln kommunchef.

I ett aktiebolag benämns den person som har den ledande ställningen bland de anställda
verkställande direktör. Detta gäller även kommunala bolag.

Titeln kommunchef föreslås ändras till kommundirektör. Detta dels som en anpassning till
kommunallagens och majoriteten av svenska kommuners titulering. Dels för att skapa en

tydlighet och enhetlighet vad gäller benämning av ledande tjänstemän i kommunkoncernen
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

Beslutsunderlag
. Utdrag Kommunallagen 7 kap. 1 $.
. Förslag reviderad Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun

Ulrika Granat
HR-chef
0530-181 20

ulrika,granat@ mel lerud,se

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Personalenheten

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-r0-t9 KS2022lst3

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se151
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MELLERUDS
KOMMUN

Kom m u nd irektörsi nstru ktion

Antagen av kommunstyrelsen 2021-05-05
reviderad av kommunstyrelsen 2022-xx-xx

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Postadress: 464 80 MELLERUD Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se

Hemsida: www.mellerud.se Bankgiro: 5502-2776 Orgnr: 212 000-1488
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1 Inledning

Från och med den 1 januari 201B ska varje kommun ha en kommundirektör, Det
ska finnas en instruktion för kommundirektören som anger hur direktören ska leda
kommunstyrelseförvaltningen och direktörens uppgifter i övrigt.

Utöver det som anges i instruktionen tillkommer kommundirektörens beslutande-
rätt som bland annat framgår av delegationsordning förkommunstyrelsen,

Syftet med instruktionen är att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda
och kommundirektören

1.1 Den rättsliga regleringen

Kommunallagen (2O17:725) 7 kap, 1-3 $$ omfattar följande regler för
kommunehefen kommu ndirektören :

5 1 Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under
styrelsen.
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

5 2 Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen, Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga
u ppg ifter.

S 3 Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, landstinget eller
kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

2

2.L

Rollfördelning
Förtroendeva lda och tjä nstepersoner

De förtroendevalda styr verksamheten genom att besluta om mål och tilldela
ekonomiska ramar samt genom att följa upp och utvärdera verksamheten gentemot
uppställda måt, Oe förtroendevalda fattar beslut vad beträffar verksamhetens
kvalitet och omfattning samt dess övergripande politiska organisation,

Kommunens tjänstepersoner ansvarar för att verkställa lagar, förordningar och
andra regelverk som gäller för verksamheten. Tjänstepersonerna ska verkställa de
politiska besluten i enlighet med givna mål och riktlinjer samt inom givna
ekonomiska ramar.

3 Uppdrag
3.1 l€mmunehef Kommundirektör
+(emm*nehefun Kom m u nd i rektören ä r kom mu nens leda nde tjä nsteperson, a nsva rig
inför kommunstyrelsen och chef över förvaltningscheferna.

Kemmtmehefun Kommundirektören är ytterst ansvarig for verkställigheten av alla
politiska beslut. +Gmmunehefen Kommundirektören är särskilt ansvarig för att
lägga förslag till kommunstyrelsen och verkställa kommunstyrelsens beslut.

+Gpcmtmehefen Kommundirektören ansvarar även för att kommunen har en
effektiv och ändamålsenlig organisation och sköts utifrån ett helhetsperspektiv.

3
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KeFftFfttrftehefen Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende
på information och underlag för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i

styrelsen.

I kommunehefens kommundirektörens uppgift ingår att
o Klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll

. Fastställa en ledningsorganisation (ledningsgrupp m,m.) och ansvara för
ledningsgruppens kompetensutveckling

r Fastställa kommunstyrelseförvaltningens organisation

. Verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan l'örtroendevalda och
tjänstepersoner

3.2 Anställning
Tjä nsteperson med benä m n i ngen l€mm$ftehef kom m u nd i rektör en I igt den na
instruktion, anställs tillsvidare enligt gällande kollektivavtal från det kommunala
a rbetsg iva rom rådet.
Särskilt anställningsavtal ska upprättas och tecknas av kommunstyrelsens
ordförande där lön, tjänstepension, andra eventuella förmåner samt villkor vid
anställningens avslutande regleras.

Det dagliga arbetsgivare- och arbetsmiljöansvaret över kemmtmehefun
kommundirektören utövas av kommunstyrelsens ordförande,

3.3 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens
arbetsutskott har kemmunehefun kommundirektören en drivande roll för att
utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamhet,

+6mmt+nehefen kommundirektören har också en viktig roll i utvecklingen inom
kommunens geografiska område.

3.4. Externa kontakter
{€mmtmehefun Kommundirektören ska i förhållande till externa parter
uppmärksamt följa frågor som är av betydelse för Melleruds kommun.

Kemmtmehefun Kommundirektören ska i regionala, nationella och internationella
sammanhang representera och företräda Melleruds kommun i strategiska och
kommunövergripande frågor, när ansvaret inte åvilar kom munstyrelsens
ordförande eller den politiska organisationen.

Kemm*nehefen Kommundirektören har ett övergripande ansvar for att Melleruds
kommun i övrigt är representerad på ett ändamålsenligt sätt. Exempel på externa
kontakter är:

o Lä nsstyrelsen

r Västra Götalandsregionen

. Polis och Försvarsmakten

. Andra statliga myndigheter

o Högskolan Väst och andra högre lärosäten

. Medborgare, organisationer och föreningsliv

o Näringsliv

. SmåKom

e Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

4
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3.5 Massmedia, kommunikation och marknadsföring
{<emm*nehefen Kommundirektören ska verka för att det i hela
kommunförvaltningen finns den öppenhet i bemötande av massmedia och av
allmänheten som gäller med utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen

Kemmt*nehefun Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med journalister i

de frågor som rör kommunens förvaltningar men har också ansvaret för att hela
den kommunala organisationen strävar efter bra massmedierelationer samt ge
fullständiga och korrekta uppgifter.

+@mmenehefun Kommundirektören har övergripande ansvar för
kommunikationsverksamheten i kommunen, Verksamheten indelas i intern
kommunikation riktad till kommunens anställda och kommunikation riktad till
kommuninvånare samt näringsliv.

+Gmmunehefen Kommundirektören har övergripande ansvar för att marknadsföra
kommunen externt och internt (som destination/geografiskt läge och
organisationen),

4 Arbetsuppgifter kopplat till politiska organ
Kommunstyrelsen och dess utskott4.L

3.6 Uppföljning av uppdraget
Uppföljning av uppdraget ska göras vid utvärderingssamtal med kommunstyrelsens
ordförande. Det ska också, tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag
för lönesamtal,

4.l.1Beredning
+(emm*nehefun kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga
ärenden till kommunstyrelsen men kan delegera till andra tjänstepersoner att
ansvara för beredning och föredragning. I beredningen ska komm*nehefun
kommundirektören ha ett nära samarbete med kommunstyrelsens ordförande.
Kemmunehefuns Kommundirektörens ansvar för beredningen hindrar inte att
styrelsen och dess ledamöter själva bereder och lägger förslag till beslut.

För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse har
kemm*nehefen kommundirektören ansvar eller kan delegera till andra
tjänstepersoner inom kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med yttrande
och beslutsförslag, till exempel med avseende på finansiering av förslagen.

4.I.2Föredragningar
Kemm*nehefen Kommundirektören har ansvar för föredragningar i

ko m m u nsty re lse n och a rbetsuts kottet, lGmmunehefen Ko m m u nd i re ktö ren ka n
delegera detta till exempelvis en förvaltningschef eller annan utsedd lämplig
handläggare. Närvaro och yttranderätt

+Grnmtmehefen Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i

kommunstyrelsen och dess utskott.

4.1.4. Kommu nfullmä ktige

Kemmt+nehefen Kommundirektören ska, om inte förhinder föreligger, delta vid
kommu nfullmäktiges sa mmanträden.

5
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5

5.1

Arbetsuppgifter kopplat till förvaltningar
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

5. 1, 1 Förvaltningsledningen

+Gmmt+nehefen Kommundirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen. När
det gäller beslut om anställning/upphörande av anställning - se kommunstyrelsens
delegationsord ning,

U nder kom m u nstyrelsen ha r komm*nehefun kom m u nd i rektören det överg ri pa nde
ekonomiska ansvaret för kommunstyrelseförvaltningen och utser attestansvariga.

5. 1. 2Orga n isationsfö rä nd ri n g a r

Koffimu"n€h€fe{i Kommundirektören har rätt att fatta beslut om organisations-
förändringar inom kommunstyrelseförvaltningen genom att inrätta och avveckla
enheter och enhetschefstjänster. Sådant beslut fattas efter samråd med kommun-
styrelsens a rbetsutskott.

5. 1.3 Medarbetar- och lönesamtal

Kemm*nehefen Kommundirektören är lönesättande chef för chefer och
meda rbeta re d i re kt u nde rstä I ld a kemm*nehefun ko m m u nd i re ktö re n.
+(omm*nehefun Kommundirektören ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med
chefer och meda rbeta re d i rekt u nderstä I ld kemmcnehef kom mu nd i rektören.

5. l.4Delegationsbeslut och attesträtt
Komm*nehefens Kommundirektören rätt att fatta beslut framgår av gällande
delegationsord n i ng för kom m u nstyrelsen sa mt delegationsord n i ng röra nde
personal- och organisationsfrågor,

{<emmt+nehefens Kommundirektören attesträtt framgår av kommunens attestregler,

s.2 övriga nämnder och förvaltningar

5.2.1Närvaro- och yttranderätt
Kemm*nehefen Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens
övriga nämnder. Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens
ordförande och berörd nämndordförande. Förvaltningschefen ska informeras i

förvä9.

5. 2. 2l(emmu*ehefen Kom m u nd i rektö ren och fö rva ltn in gscheferna

Kemm*nehefen Ko m m u nd i re ktö ren ä r chef öve r fö rva ltn i n gscheferna.
l€mm*nehefen Kommundirektören är arbetsgivarens representant i förhållande till
förvaltningscheferna och för att de i sina uppdrag också beaktar
kommunövergripande frågor och anlägger ett koncernperspektiv.

När det gäller beslut om anställning/upphörande av anställning - se kommun-
styrelsens delegationsordning, {<emm*nehefen Kommundirektören ansvarar för
beredning av dessa rekryterings- och anställningsärenden.

K€ffrfiffi€h€fu'ri Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över
nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen.
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5. 2. 3Orga n isationsfö rä nd rin ga r
+Gmmunehefen Kommundirektören har rätt att initiera organisationsförändringar
inom a nd ra förva ltni nga r och verksa m hetsom råden. Kom mu nstyrelsens
arbetsutskott beslutar i sådana frågor efter samråd med kemm*nehefen
kommundirektören och berörd nämnd.

5. 2.4Samordn ing och sa mverkan mella n förvaltnin gschefer

lGmmt+nehefun Kommundirektören ansvarar för att samordning och samverkan
sker mellan förvaltningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att
utveckla strateg iska kom m u növerg ri pa nde och gemensa m ma u ppg ifter.

6 Arbetsuppgifter mot kommunala bolag, kommunalförbund
och övriga organ

t€rnmunehefun Kommundirektören ska säkerhetsställa att ett koncernperspektiv
genomsyrar Melleruds kommuns samarbeten, där såväl förvaltningar som bolag tar
ett gemensamt ansvar för att åstadkomma mest möjliga nytta för medborgaren,
näringsliv och effektivt resursutnyttjande

6.1 Helägda bolag
6.l,1Samordning
K€'tnnffi€h€fu'n Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan
bolagschefer och kommunledningen. Bolagschefen ska ingå i kommunens
chefsgrupp och ska kallas till de sammankomster som övriga chefer inom
kommunen kallas till.

6. 1.2Anställning av bolagschefer

{<ommcnehefen Kommundirektören ansvarar för att bereda anställning av VD i de
kommunala helägda bolagen i samråd med bolagsstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott, Samråd ska ske med kemm*nehefen kommundirektören när det
gäller fortlöpande lönerevision så att koncernperspektivet beaktas,

Bolagsstyrelsen ansvarar för att bereda anställning av VD i de kommunala helägda
bolagen i samråd med Kommt+nehefen kommundirektören och kommunstyrelsens
arbetsutskott,

Samråd ska ske med kommt+nehefu kommundirektören när det gäller fortlöpande
lönerevision så att koncernperspektivet beaktas.

6.2 Kommunalförbund
6.2.L Samordning

Kommt+nehefun Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan
förbundsledningen och kommunledningen.

6.3 övriga organ
6.3.1 Samordning

K€ffifir*n€h€fe'n Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan
kommunledningen och ledningen för andra organ kommunen har intresse i, t.ex,
delägda bolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.

7
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7 Krisberedskap och civilt försvar
@Kommunfirektörstjänstenskavarasäkerhetskyddsklassad'
+6mm*nehefen Kommundirektören ansvarar för ledning och samordning av
kommunens verksamhet i händelse av kris eller samhällsstörning där
krisledningsnämnden väljer att inte träda i funktion.

+<emm*nehefen Kommundirektören ansvarar för den centrala krisledningen (CKL)
och är föredragande för krisledningsnämnden när den aktiveras.

Kemm*nehefen Kommundirektören ansvarar för att utveckla kommunens
geografiska områdesansvar i fråga om extraordinära händelser. I uppgiften ingår
att sammankalla kommunens lokala krishanteringsråd.

l€mm*nehefun Kommundirektören ansvar för arbetet enligt överenskommelsen om
kommunernas arbete med civilt försvar.

8 övrigt
Vid kemmunehefens kommundirektörens semester och annan frånvaro, dvs. när
kemm*nehefun kommundirektören är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska
kemrn*nehefun ko m m u n d i re ktö re n u tse e n ti I lfö ro rd n a d kemmenehef
kommundirektör att utföra arbetsuppgifterna enligt denna instruktion samt
kommunstyrelsens delegationsordning och bemyndiganden.

Delegationsordningen har företräde i den mån otydligheter skulle föreligga i denna
kom mu nd irektörsinstru ktion,

B
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Kommunallagen (2017 
=725)

7 kap. Anställda

Direktören

I S Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland
de anställda och vara chef för den förualtning som finns under styrelsen.

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-rO-26

Änenor zs

Aktruel la a rbetsm i ljöfrågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar
aktuella arbetsmiljöfrågor,

161



MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-70-26

Änrruor ze

Redovisning av öppna ärenden 2O22-LO-25

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna
ärenden Wå gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni

Beslutsunderlag

. Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2022-10-25.

. öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-10-25.
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öppna ärenden - kommunstyrelseförvaltningen - 2022-10-25

Ärendenummer emenl

KS 2011/539
Detaljplan för kvarteren Trädgårdsmästaren 1, Holm 1:65, Mellerud I:16, I:24
m.fl.

KS 2016/141

KS 20L61326

KS 20171672

K520171733

KS 2018/41

KS 2018/12s

KS 2018/1s1

KS 2018/2sB

KS 2018/264 Oversyn av riktlinier och reqler för föreninqsbidraq i Melleruds kommun

KS 2018/396 Allmän na lokala ord ninqsföreskrifter for Melleruds kom mun, reviderinq

KS 2018/758 Handbok för dokument- och ärendehanterinq i Melleruds kommun, reviderinq

KSZ0r9l42 Lokalförsörjningsplan för Melleruds kommun

KS 2019/130 Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort

KS 2019/161 Nyttianderättsavtal qällande del av Bråna Siöskoq vid Vita Sannar

KS 2019/238
Avtal och dokumentation för signering mellan Västra Götalandsregionen och
Melleruds kommun iVästra Götaland kring reglering av personuppgiftsbehandling

KS 2019/2s3 Avtal ang. kommunens telefoni med TELE2

K520t91263 Tvärqrupp vid införande av e-arkiv för Procapita (skola)

KS 2019/366 Fråqor om framtiden för fortsatt byqqnation på Ängenäs m.m

KS 2019/416 Medborqarförslaq om motorcrossbana i Mellerud

KS 20L91436 Digitaliseringsstrategi för Melleruds komm u n

KS 20L91492 Projekt Primärkarta

KS 20141378 Krökersrud 1:84 - utredninq om ny detaliplan

KS 20rsl67 Plan för qånq- och cykelväqar inom Melleruds kommun

K520151492 Anslagstavlor i kommunen

Introduktion och presentation av nyanställda samt kommunens uppskattning av
anställda

Detaljplan/planprogram för Ostra Järn 1:73

Oversyn och uppdatering av föreskrifter, planer, policys, riktlinjer och strategier
inom personaladministrativa området, uppdraq

Motion om att ingen enhetschef inom Melleruds kommun ska ha ansvar för fler än
25 medarbetare

STYREL - Tredje planeringsomgången

Motion om plan för utvecklingen av lek- och aktivitetsplatser

Regler för kommunal bidragsgivninq till enskilda vägar inom Melleruds kommun

Förslag om Föreningshus i Mellerud

Sunnanå Hamn - upphandling av verksamheterKS 2019/s96

KS 2019/639
Kommunens ambitionsnivå för uthållighet vid samhällsstörningar och
laqerhållninq av bränsle m.m.

KS 2020/19 Synpunkter/fråqor krinq Melleruds kommuns förhållninqssätt till fiberföreninqar

KS 2020169 E-arkiv bredd i nförandeproiekt

KS 2020170 Policy for verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

KS 202017L Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

KS 2020/89
Projekt Spåret (samordna och strukturera aktiviteter för målgruppen unga
arbetslösa 16 - 30 år)

Huvudmannaskap för hyreslägenheter inom lagen för stöd och service

K52020120s Personalförsörjn ingsplan för Melleruds kommu n

KS 20201r27
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öppna ärenden - kommunstyrelseförvaltningen - 2022-10-25

nummer demeni

rerat socialt - Caf6 Rocket

n om att hela Åsensbruk ska leva

I undersökn av barn och u omars fritidsvanor i Melleruds kommun 2020

KS 463 en inklusive motionssl a i Sunnan

47rKS unkter Melleruds kommuns verksamhet och krav rder

KS Kommunfullmä arbetsordnin revideri

14KS försla om kt i korsniM nt Ka

KS av anställd med kvarvarande avlön ånernt

KS av anställd med kvarvarande avlönNI åner

KS Skötsel av motions- och friluftsan r OK

KS 2020/68s
av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars

i Melleruds kommun

KS 2020/686
av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars

m i Melleruds kommun

20201696
rklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars

m i Melleruds kommun

KS 202rl3r

KS 202U65

KS 2021 1

KS 202 T2B

KS 20211r32

KS 202r1t34 i Äsensbruk - avtal

KS 2021/138
Remiss: Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU

2020:22

KS 202 62

KS 202 av förtroendeu som ersättare i nadsnämnden

KS 202 kt Centrumutveckl -T rker

KS 202 27t kt Til inklusiveP

KS 202L|2BL varn av anställd enl 11AB

KS 20211404 E-arkiv Väst - nom medlem isamverkan

KS nom av mobi täckn

12KS lan för östra delen av Mellerudsn AV

KS 20201216

KS 202012s0

KS 2020146t

KS 20201703
Overklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars
camping i Melleruds kommun

KS 20201777

KS 20201782

KS 202113

Ansökan om medfinansiering av upprustning m.m. av befintlig konstgräsplan i

Mellerud

Vindkraftverket Sunnanå 1 :2

KS 202Ur4 Uppföljninq av intern kontrollplan för 202I

KS202Ll2r Skriftliq varning av anställd enliqt AB Q 11

Fördelninq av arbetsmiljöuppqifter

Synpunkter på eventuella höjningar av avgifter och införande av kilometertaxa i

färdtiänsten

Avtal om fiberanslutninq för Norra Alvsborqs Räddninqsförbund

Fråqor om åtqärdsplan för bättre pendlinqsmöjliqheter till och från Mellerud

Avsäqelse av förtroendeuppdraq som ersättare i kommunfullmäktiqe

Kommunfullmäktiqes sammanträden på webben

om skateboa nsbruk
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öppna ärenden - kommunstyrelseförvaltningen - 2022-10-25

Arendenummer Arendemening

KS 20211415 Uppsägning av avtal om ärendehanteringssystemet (diarium) W3D3

KS 202U427 Avtal - Telia

KS 202U430 Kartläqqninq och samverkan krinq e-arkiv

KS 202U434 Medborqarförslaq om qånq- och cykelväq från centralorten till Bloms Varuhus

KS 202rl4gr Medborgarförslag om cykelväg på eller bredvid järnvägen från Håverud till
Mellerud

KS 202rl49s Ändrinq av stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping

KS 2021ls08 Proiekt Gator runt Uqqlan - projektering, staftbesked

KS 202Us30 Planuppdraq avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl.

KS 2021lss3 Uppsäqning av anställd på grund av arbetsbrist

KS 202Us72
Medborgarförslag om att lägga en halvmeter med grus eller kolstybb bredvid
gång- och cykelbanan runt golfbanan

KS 202l/sBB
Förskoleplatser vid Äsebro skola, äskande om medel Långsiktig lösning for
förskoleverksam heten i Åsebro

KS 20211613
Medborgarförslag om gatljus på gång- och cykelvägen mellan Oxgatan och
Travgatan i Mellerud

KS 2021/618 Medborgaförslag om belysning i hundrastgården i Mellerud

KS 20211619 Medborqarförslaq om badsteqe på ön vid Vita Sannar samt på närliggande udden

Plan för arbetet med barn och unga (0-20 år) avseende tandhälsa, fetma och
språkforstående

KS 2021/638 Plan för extraordinära händelser

KS 20271641 Kulturpolitiskt proqram för Melleruds kommun, reviderinq

KommunsWrelseförvaltninqen - övrig post 2022

KS 202212
Kallelser (sammanträdeshandling ar) 2022 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet

KS 202213
Protokol I 2022 f ör kom m u nf u I I mä ktige, komm u nstyrelsen, kom m u nstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet

KS 202214
Anmälan om beslut (för kännedom) från byggnadsnämnden, kultur- och
utbildninqsnämnden och socialnämnden 2022

KS 20221s
Spontanansökningar om jobb, praktikplats m.m. 2022 inom
komm unstyrelseförvaltningens verksamhet

KS 2022114

Utse systemadministratörer i internetbanken, som två i förening, administrerar
användarnas behörigheter 2022 Utse personer som får behörigheter i

internetbanken2022 Utse personer, som två iförening, utfärdar och löser in
checkar, postväxlar plus och bankgiroavier samt andra anvisningar på

kommunens bankkonton 2022

KS 2022117
Medborgarförslag om att fordonshastigheten på och runt Köpmantorget anpassas
till qånqtrafikanter

KS 2022ltg Parkerinqstil lstå nd för rörelsehi ndrad 2022

KS 2022lZB heten levera koll2022

bemötande och service från enheten för D ital serviceKS 2022130

KS 2022143 nsavtal om naturbruksutbildn 2023-2026

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024-
7

KS 2022162
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öppna ärenden - kommunstyrelseförvaltningen - 2022-10-25

Arendenummer Arendemeninq

K52022163 Lönerevision 2022

KS2022168 Fritidsladdninq 2022

KS 2022172
Tillkommande underbiträden till personuppgiftsbiträdesavtal mellan IT-fabriken
Sverige AB och Melleruds kommun gällande integrationsplattform för e-arkiv

KS 2022173 Ansökan/Redovisning om driftbidrag 2022

Medborqaförslaq om ett mer handikappvänliqt Mellerud

Förtroendeva ldas a rbetsverkWq ( pol iti kerdator)

Finansiel la raooorter 2O22

KS 2022187 Ansökan om bidraq till Grannsamverkan 2022-2023

KS 202219L
Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om
service till funktionshindrade (LSS) 2022

KS 20221102 Kameraövervakninq på kommunens skolor

K520221704
Medborgaförslag om bättre belysning vid Lunden/Parkgatan för ökad trygghet
och säkerhet

KS 20221706 Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025

KS 2O22IL2B Enkät - IoT i Västra Götalandsreqionen

K520221136 Parkerinqstillstånd Avslaq/Avskrivninq 2022

KS 20221t51 Skriftliq varning av anställd enliqt AB 6 11

KS2022lLs4 Medborgarförslag om ett klot som synkar med gatunamnen i rondellen in till
Änqenäs

KS2022l7ss Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalninqar och redovisningar

KS 20221rs9 Gällande ansökan om medlemsbidraq

KS 20221167 Levera nsprotokol I Fören i n g sa rkivet Mel lerud 2015 -2022

KS 20221r72 Medborqarförslaq om farthinder vid överqånqsstället ner till Sundserudssiön

KS 20221183 Antaqande av hemvärnsman 2022 - yttrande över ansökan

KS 20221195 Medborqarförslaq om lekplats i Äsensbruk

KS 202212L9
Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress fcir perioden 2023-
2027

KS 20221227 Prognoser 2022

KS 20221228
Prognoser 2022 för kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelseförvaltningen
cch sam hällsbyqq nadsförva ltninqen )

KSZOZ2|234 Avtal

K520221237
Medborgarförslag om skyltar vid hundrastgården i Mellerud med texten Rökning
förbjuden och Att här plockar man upp efter sin hund

K520221238 Krav på upphävande av sockerförbud i cafeterian på Rådaskolan

KS 20221243 Lån, förlä nq ninq, omsättn inq, borqen m.m. 2022

KS 20221249 Overenskommelse mellan RF-SISU Västra Götaland och Melleruds kommun

KS 20221267

KS 2022127s

KS 20221289

KS 20221293 Svenskt Närinqslivs årliqa undersökninq om lokalt företaqsklim at 2022
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ummer emenrn

20221322
Medborgarförslag om namnförslag (Mittpunkten) på den nya byggnaden på

Kö nto i Mellerud

Medborgarförslag om namnförslag (Mellestraden) på den nya byggnaden på

Kö anto iMellerud

för visselblåsarfunktion i Melleruds kommunin

KS 20 5

KS 2022142L

KS 20221423
Begäran om granskning av utfall ifrån avsiktsförklaring gemensamt socialt
område Mellerud och Bengtsfors kommuner

KS 20221446 Förvärv av Mellerud Vågen 6 och Mellerud Vågen B (Coop-fastigheten)

KS 20221447
Förordnande av borgerliga vigselförrättare under perioden l januari 2023 till och
med 31 december 2026

KS 20221454 Kanalyran 2023

Lokal MBl-förhandling ang. brott mot Lagen om anställningsskydd (l-AS) och
kollektivavta I för felaktiq a nstä llninq

KS 20221466

KS 20221480 Ansökan om bidraq till robotqräsklippare

KS 2022148r
Allmänna valen2022 - slutlig röstsammanräkning och mandattördelning ival till
komm unfullmäktige Val av kommu nfu llmäktiges presid ie och valbered ning

Kommunens taxor och avqifter 2023KS 2022148s

KS 20221496
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft januari-augusti
2022 med revisionsra pport

Val till kommunstyrelsen och nämnder samt övriga organ 2022-2026

Revisionsra pporten G ra nskn i n g av delå rsra ppo rt per 2022-08-3I

Gratifikation till kommunens anställda 2022

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden 2023-
2026

Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2023-2026

Ansökan om särskilt bidraq till föreningen Bolstads Prästgårds Vänner

Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2023

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens
område för 2023

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om
sprä nqämnesprekursorer för 2023

KS 20221s07

KS 20221338

KS 20221362

KS 20221370

KS 20221373

KS 2022138s

KS 20221387

KS 20221404

KS 20221407

KS 20221418

KS 20221497

KS 20221498

KS 20221499

KS 20221502

KS 20221s03

KS 20221s04

KS 20221s05

KS 20221s06

Information från Länsstyrelsen Västra Götaland om kommuntal och andelstal för
2023

Reqerinqsuppdraq qällande skyddade utrymmen

Avtal - STIM

Supportavtal CISCO

Medborqarförslaq om en lekplats i Håverud

Medborqaförslag om en actionpark i Mellerud

KOMSAM protokoll 2022

Medborqarförslaq om farthinder på Storvägen iÅsensbruk

Uppföljning av energiförbrukningen inom Melleruds kommuns
verksam heter I bolag 2021
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Arendemeninq

KS 2022ls08
Dalslands miljö- och energinämnds taxa for prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område för 2023

KS 20221s09
Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder
och animaliska biprodukter för 2023

KS 20221sr0
Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslaqstift n i ngen f ör 2023

KS 2022lsLt Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut per 2022-08-3I

KS 20221sr2 Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

KS 20221st3
Ändring av titel kommunchef till kommundirektör och revidering av
kom m u nd irektörsi nstru ktio n

KS 202zlsr4 Enkät om arbete med nationella minoriteters rättigheter under 2022

KS 2022lsLs Remiss - Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022

KS 20221522 Skriftlig varning av anställd enligt AB 5 11

KS 20221523 Planuppdraq avseende ny detaliplan for Västra Kurran

KS 20221524 Upphandlinq av dokument- och ärendehanterinqssystem i Melleruds kommun
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Arendenummer enr

om medfinansiering och samverkan - åtgärder på E+5 och Väg 166 i

mband med handelsetablering Västerråda Melleruds kommun. Trafikverket TRV
2015/11188. Karta

sledn Vita Sannar, krivn Kontrakt konsult

Friidrottsanläggningen på Rådavallen. Anläggningen är i väldigt dåligt skick och
behöver åtgärdas. Ökat intresse för friidrott. Att kunna ge ungdomar chans till att
prova på friidrott, Idrottslärarna på Dahlstiernska, Rådaskolan och Nordalskolan.

Rådavallen, friidrott

Lakvattenutredning på Hunnebyns avfallsanläggning. 55L-34756-2006. Ansökan
förlängt datum för la kvattenutredning til I Lä nsstyrelsen. Leveransavtal

konsultmäklare.

KS 201sl28s

KS 2016/182

KS 20L71s76

Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för
lörbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator för 2019

entr6 kommunhus

Projekt Utredning av kretsloppspark Projekt Etablering kretsloppspark Hunnebyn

KS 20L9174A Projekt Utbyggnad Sapphult

KS 20191r42 Projekt Ängenäs busshållplats

KS 20t91239 Samrådssvar och beslut. Planerade vattenuttaq och intaqsledninq i Vänern

KS 20191266 ,tqärdsbehov för att förebyqqa olyckor vid Melleruds järnväqsstation

KS 2019/392
Beslut med anledning av anmälan om användande av avfall i

anläggningsändamå1. 20 19/1032. Mn

KS 2019/398
Skrivelse från Vita Sannarvägens vägsamfällighet angående utbyggnad av Vita
Sandars campinq.

KS 2019/461
Delegeringsbeslut 5 19/106 Bråna 4:1 Marklov, anläggande av bullervall.
Dia rien umm er 2079.27 3. 238 Staft besked och fastställa nde av kontrol lpla n

KS 2019/498
Delegeringsbeslut MYREN 4 Fasadändring vårdbyggnad samt anläggande av
parkering

KS 20201140
SUNNANÄ 1:2 Sammanbyggnad av torp samt ändrad användning från bostad till
fören inqsloka I Dn r 2020.22.234

KS 2020/309 Myren 4 Andrad användning samt ombyggnad

KS 2020/31s VA Upperud - Upperud B:1

KS 2020/418 Projekt Myren 4 Bergs, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning

KS 20201462 Enkät om intresse av extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna

KS 20201s07
Förfrågan om att få gräva för vatten- och avloppsledning genom kommunens
mark - Södra Bäckebol 1:162

KS 202O1s29
Fjärrvärme Klacken i Mellerud - framtidsstudie Projekt Anpassning pannor till nya
miljökrav

KS 2020/s91 Upprustning av P D Lundgrens torg och utredning om fast scen

KS 202O1s92 Projekt Sverke rsbyn -Mel lerud överföri n gsled n i n g

KS 20201632 Möte Åsensbruks byalaq 2020-09-77

KS 2020i638 Proiekt Elliusspår belysninq

KS 20201639 Pro jekt Ti I lqä nq I ig hetsa n pa ssn i nga r Gata/pa rk 2020

KS 202O16s2 Felaktigt anslutet dagvatten till spillvattenledning, Gerdsrud Gärdesgatan 20

KS 20201691 Avslut av VA-projektet på fastigheten Krökersrud 1:210, Bäcken Håverud
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Ärendenummer Ärendemening

KS 7 llni VA

KS 20201706 Medfina AV nation av r i Dals Rostock

KS 2020/7rL Bränna förstärkn ledn

KS 20201712 Levera nssä kerhet förstä rkn ledn

KS 2020/802 tn befintl a ren , Forsbo 1:B

KS 2020/810 VA-anl ar Sundserud

KS 202L137 nt tomt Kurran 17

KS 202Lls2 Utrustn nödvatten lan

KS ZjZU\4 Leveranssä förstärkni och ledni I

2021164
ng av potentiellt förorenade områden, Sunnanå Hamn. Dnr

1660.FM4

202 r2z be 202L

r57 offentl toa Mellerud.

KS nom - Hållbar ll och i Dals Rostock

KS 202r12s0
lsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, Idrottshuset. Dnr 1010-202L-0002I2-
1-001

KS Ra Livare

KS 202 unkter a de bestämmelserna hundbad i Vita Sannarstranden

KS 202 05 Marklov bullervall Holm 1:65 och Lunden l- Dnr 2021.133.238

KS202U34B om VA anslutni Uranus 3

KS 202L1349 kan om VA anslutni Uranus 2

KS 2021 0 Ansökan om VA anslutni Uranus 4

KS 202 3s2 och svar om kommunal VA anslutn öste rden 1:5

KS 202 375 rku Sand L:26 ummer: 277445

202L1376 Sand 1:6. ktnummer: 277445

202L1399 rordnande att utföra nmärkni 202r

18 n om tillstånd bra vara

KS 426 Rivni nmälan Bränna 1:27

KS 436 kadeanmälan Skadenr PRO-L034776 Skadedatum 202I-07-08

KS 202r14s3
Beslut om stöd för att arrangera SM i landsvägscykel 2023 & 2024, Föreningen
Framtidens IK

KS 202L1461
ntresseanmälan Studiecirkel klimatanpassning - Mel leruds Komm un

Lä lsen Dnr: 424-3279I-202I

KS 202U472 Försäljning av Kurran 6

KS 202L1475 Försäljning Kurran 19

Köpeavtal Sapphult 1:3

Anmälan om återvinning för avfall gällande återvinningsändamå1, Järns
Tormansbol 1:6

KS 202L1499 Proiekt Upprustning lokaler inom skolvht202L Förråd Fa lan

KS 20211574 Projekt Anolfsbyn-Åsensbru k projektering
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Ärendenummer Arendemeninq

KS 20ZLls23
Utvecklingsmedel fcir att genomföra kunskapshojande insatser inom områden där
kommunen identifierat särskilt behov av klimatanpassning

Projekt Stolar Nordalsskola n

Projekt GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning

Matlagningsfett i Brokioskens pumpstation i Håverud, Krökersrud 1:235

Om -Ny byggnad kommunförråd - projektering

Proiekt Inköp av poftabla elverk

Projekt Inmätningsutrustning

Önskan om att arrangera ett GP-lopp i Mellerud vid Melleruds Handels område.

Synpunkter anqående belysninq & trafiksäkerheten på väq E 45 och 166

Skadeanmälan, Skadenr PRO-1089570

KS 20211632 Ansökninq om VA anslutninq, Uqqlan 9

K5202U642 Försäkrinqar 2022

K5202t1643 Utredning om framtida investeringsbehov i Kambol och Köpmannebro, kommunalt
VA.

KS 2021l6s0 Grävningsanmälan är godkänd, Viaduktsgatan & långgatan

KSZ02Ll6sZ Start av investeringsprojekt inom kommunstyrelsens verksamhet 2022

KS 2021/6s9 Ansökan VA-anslutninq Kurran 16

KS 20211660 Ra pporteri nq av Vatten mynd iq hetens åtgä rdsprog ram för vatten

KS 2021/66s Flytt av befintliqa VA-ledningar på fastigheten Mellerud Anden 7

K5202t1667 Brudfjällsracet 2022

K5202U669 Beslut om lokal vid Åsebro skola/förskola

KS 20211688 Skadeanmälan Skadenr PRO-11047921 DLC330

K5202219
Beslut tagna gällande bostadsanpassning from JANUARI2022. Utförlig
diarieföring på diarienummer av typen 20221>o<x hittas i separat program "BAB

ONLINE''

KS 2022110 Kallelser, protokoll & föreninqar sam hällsbygg nadsförva ltningen 2022

KS 2022lLL Ovriq post samhällsbyggnadsförvaltningen 2022

KS2022lr2 Spontanansökningar om jobb, praktikplats m.m. 2022
samhäl lsbyqq nadsförvaltninqen verksam het

KS 2022120 Ätqärdsproqrammet för havsmiliön: Årliq rappofterinq 202I av APH 23

KS 2022122 Melleruds Kommun söker kock till Serviceenheten, timanställning

KS 2022146 Ansökan för nya A-larm på Bion, Idrottshuset och Dalslandcenter

KS 2022147 Exploaterinqsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen - överlåtelse

KS 20Z2l4B
Inbjudan att söka statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar
samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator år 2023

KS 20221s9 Projekt Äsebro Skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola

KS202216r

KS 2022167

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, Markusgården, NÄRf. Dnr 1010-2022-
000034-001-001

Grävningsanmälan är godkänd, Gamla vägen 7

KS 2022176
Kopplade avtal för automatiska brandlarm på Dalslands Center, biografen och
Idrottshuset
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Ärendenummer Arendemening

KS 2022179 Polisanmä I ningar Fastig h et 2022

Grävningsanmälan är godkänd, Linnegatan från korsning Mellerudsgatan västerut

KS 2o22l99
Önskemål om soptunna till hundbajspåsar på Äsensbruks elljusspår och ett
elliusspår i Mellerud

KS 2022194 nsökan om för kommunal fornvård 2022 Dala ruin

Sandars Camping - godkännande av investering i plattsättning vid resterande

lav

Sandars Cam nnande av i i åtta elbilsladdare vid

och svavelväte vid unkt

KS 20221r08

KS 20221124 Nyansl utning elnät Kroppefjä llsvägen 6,Sa ndlyc ke 1:26,Mellerud

KS 20221127 Ansökan om vattenverksamhet Sunnanå Hamn

KS 20221140 Vänern runt 27 -29 maj 2022, 258-L0269-2022

KS 20221156 Grävn i ngsanmälan är godkä nd, Rostocksgatan 29 I 27 d

KS 20221160 Klagomål på vattnet i Äsensbruk

KS 20221t62 M iljörapport, Melleruds avloppsreningsverk

KS 20221168 Grävningsa nmä lan ä r god känd, Strävåsliden/ smultronstigen Dals Rostock

KS 20221769 Grävninqsanmälan är godkänd, Österrådaplan 2

KS 2022117t Grävningsanmälan är godkänd, Sunnanå Älvhem 2

KS 20221r74 Miljörapport för anläggning 1461-1301, Hunnebyns avfa llsanläggning

KS 20221780 Tilluftsmätning fastigheter, Dalslands miljö- och energiförbund

KS Z022lrgt Projektet Våra Rum - Samverkan för gestaltad livsmiljö

KS 202211BB Grävninqsanmälan är godkänd, Esplanadgatan

Grävninqsanmälan är god känd, Karlavagnsgatan

Grävningsanmälan är godkänd, norr om Upperudsvägen I Åsensbruk

KS 20221203
Tillstånd enligt ordni ngslagen för bil utställni ng, Västerråda motorgård,
Rostocksqatan i Melleruds kommun.

KS 20221206 Val2022 - tillstånd m.m.

K520221209 Crtiuninqsanmälan är godkänd, Gamla vägen 38-47, Åsensbru k

KS 20221210 Förslag om uppsättning av staket, Storgatan 10 med omnejd

KS 20221212 Ansökan om anläggande av upplag av schaktmassor , Holms-Berg I:27

K520221214 Marklov för iordningsställande av markyta, Sundserud 1:40

KS 20221278
Tillståndsbevis för ärende A122.97612022för 1:a maj firande i Melleruds
kommun.

KS 20221237 Förnyelse av kulvert, Hällan 1:245

Grävningsanmälan är godkänd, Sapphultsgatan

KS 20221239
Anslutning till Melleruds kommuns vatten- och avloppsanläggning.
Trädqårdsmästaren 3

KS 20221246 Läckande servisledninq på Järnvägsgatan 22

KS 202212s4 Grävningsanmälan är godkänd, Brunnsvägen Dals Rostock

KS 20221255 6Grävningsa nmälan är godkänd, Kroppetjällsvägen
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Ärendenummer Ärendemening

KS 202212s9
n for sångstunder och friluftsgudstjänster i Melleruds centrum,

unalt d till enskild MED statsbid för år 2022

n6och8 utredni

4 Parkeri s hemvården

nncentral Kro av fl na till a

unalt d till enskild UTAN statsbid för är 2022

KS 20221262

KS 20221264

KS 2022126s

KS 20221266

KS 20221269

KS 20221280
ingsanmälan är godkänd, Bringsrovägen, Karolinevägen &

n

KS 20221290 Utvecklinq av kommunal service i Dals Rostock

KS 2022129s
Beslut om bifall klimatinvesteringsstöd konveftering från oljepanna till
pelletspanna Kroppefjä ll, Melleruds kommun, Ärenden ummer KKL-0986 3-2022

KS 20221300 Grävningsanmälan är godkänd, Torpgatan Erlandsrud 2:2

KS 20221303 Förberedande frågestäl lninga r inför höstens dialogmöten med Västtrafik

KS 20221304 Grävn inqsanmäla n är qodkänd, Berqsqatan/Esplanadgatan

KS 20221308 Proiekt belysning lilla spåret

KS 20221320
Miljörapport, Emissionsdeklaration - Anläggning 1461-1001, Melleruds
avloppsreningsverk

KS 2022132t
Ansökan: Stöd för omhändertagande av upphittat radioaktivt material,
Rådaskolan

K52022133s Vattenrapport, låga nivåer och flöden i Upperudsä|ven,2022

K520221336
Remiss om anmälan av vattenverksamhet. Reparation av bro, Ostebo-Upperud.
Ärendebeteckn i nq 535 - 1 17 29 -2022.

K520221341
Ansökan om tillstånd tilltävling den 17 september 2022,i samband med
Dalslandstjuren i Vänersborg och Melleruds kommun, 258-18909-2022.

KS 2022134s Inspektionsrappoft avseende städ - Äsebro Förskola

KS 20221346 avseende städ - Äsebro skola samt fritids

avseende städ - Lundens förskola

avseende städ - förskola

avseende städ - Ymers förskola

ktio avseende städ - Telaris förskola

avseende städ - Karolinerskolan och fritids

avseende städ - kolan och fritids

KS 20221347

KS 20221348

K5202213s0

KS 20z2l3sr

KS 202213s2

KS 202213s4

KS 202213ss I avseende städ - s Förskola

KS 202213s6 Inspektionsrappoft avseende städ - Tallåsens förskola

KS 20221357 Inspektionsrapport avseende städ - Äsens skola och fritids

KS2022l3sg Inspektionsrapport avseende städ - Rådaskolan

KS 202213s9 Inspektionsrapport avseende städ - Dahlstiernska gymnasiet

Tidsbegränsat beviljat bygglov, Hällan 1:304 - Etablering av manskapsbodar samt
materialupplaq

Ansökan anslutning VA Bråna 1:82
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Arendenummer Ärendemening

KS 20221391
Begäran om yttrande gällande transportdispens för husbåt - Äsensbruk,
Fabriksväqen

KS 20221396 Ansökan om Folkmusikstämma, Dalslands spelmansorkester - Åsnebyn

KS 20221397 Til lståndsa nsökan för cirkusförestä I lning vid Id rottsplatsen, Mel lerud

KS202Zl39B Synpunkter på vägskick - Lövåsvägen, Dals Rostock

K52022140r Grävanmälan La ndsvägsgata n

K520221402
Kontrollrapport vattenmätare -Sunnanå Reningsverk - Göteborgs Stad - Kretslopp
& Vatten

KS 20221403 Grävanmälan K L7

KS 20221406
Polisanmälan stöld (nummerskylt och ljusramp bil) Kyrkogatan 5 2022-07-26 Dnr:
5000-K890338-22

K520221408
Förflyttning av massor från Esplanadgatan (genom projekt 8546: Ovidk. vatten

n till Bråna 4:30 - Örn Vita Sannar

K520221410 Översvämni r i källare efter i Mellerud 2022-08- 15 - - 2022-08- t6

K520221413 Försäkri Oversvämn i källare efter s ll- Skol 25 Mellerud.

K520221474 Försäkri Oversvämn i källare efter s II-Lå 37 Mellerud

KS 20221416
Beslut om transpoftdispens för förflyttning av panna på sträckan Kristianstad -

ellerud. Trafikverket TRV 2859

KS 20221417
llsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Fagerlidsskolan, Dnr:

10 10-2022-000468-00 1 -00 1

K520221419

KS 20221424

ngsärende: Översvämning i källare efter skyfall - Vilhelmsgatan 22,

äran om yttrande gällande transportdispens för hjullastare, Tösse-Mellerud,
ummer: TRV 2022191444

K520221425 in sanmälan är känd - n n

KS 20221426 in sanmälan är känd - n3D

K520221427 sanmälan är känd - Norra Ku 10H

KS 20221428 sanmälan är känd-PDLun 23

KS kter trafiksituation - Lå n Mellerud

K520221430
Dals MK Rallytävling, Avstängning av Storgatan utanför Medborgarkontoret. 2022-

L6 -- 2022-09-17

K520221432 Försä särende: Oversvämni i källare efter 12 Mellerud

KS 20221439 Resandestatistik li och rafiskt område, Västtrafik - un 2022

KS 20221440 Försä nde: Oversvämni i källare efter ll-Pa 9 Mellerud

KS 2022144r nde: rsvämni i källare efter s ll-Pa 11 Mellerud.

K520221445 Tillståndsbevis för Höstfestival i Sunnanå - 2022-09-16 -- 2022-09-L7

K520221448 Ansökan om stöd till projekt - Framtagning av laddplan

Kontrol I ra ppo rt vattenm ätare 2022

Försäkringsärende: Oversvämning i källare efter skyfall - Esplanadgatan 2,

Mellerud.

K5202214s2
Försäkringsärende: Översvämning i källare efter skyfall - Bergsgatan 21,

Mellerud

K520221460 Grävninqsanmälan är qodkänd - Strävåsliden, Dals Rostock
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öppna ärenden - samhällsbyggnadsförvaltningen - 2O22-LO'25

Ärendenummer Ärendemening

KS 2022146r Ansökan om julmarknad och Luciatåg, Lions - Köpmantorget, Mellerud

KS 20221462 Utlämnande av handling med forbehåll

KS 20221472
Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende utbyte av plintar
på elstolparna 1-126 till qarossystem med inbyggda jordfelsbrytare

KS 20221476
Dispens från lokal trafikföreskrift. Gäller 2022-09-0I - 2023-08-31. Avser

kommunens, Mellbos och Räddningstjänstens fordon

KS 20221477 Försäkrinqsärende: Översvämning i källare efter skyfa ll - Tvärgatan 17, Mellerud.

K520221478
Tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Ymers förskola. Dnr:

10 10-2022-00553-00 1-00 1

KS 20221479 VA-ledningsförnyelse Hällavägen och Lövåsväg en, proiekt 8547

KS 20221482
Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende byte av tak på

receptionsbyqqnaden

KS 20221484 VA-anslutning, Bråna 4:34

KS 20221488 Grävni nmälan är d-HäI Dals Rostock

Beslut om riksintresse för kommunikationer - trafikslagens anläggningar. TRV

20201131663

lut om skadeanmälan - Hal Dals Rostock

MU om förbud och 2 2022124.MTr

K520221489

KS 2022149t

KS 20221492

KS 20221493
Vattenförvaltning, Dnr. 02248-2022 - Remiss Vägledning om förlängd tidsfrist och

mindre stränga kvalitetskrav

KS 20221494 Försäljning av del av Hällan 1:244

KS 2022149s Fjärrvärmetaxa

KS 20221s00 Försäkrinqsärende: Översvämning i källare efter skyfall - Pa 13 Mellerud

KS 20221s01 Dialoq kring avyttring fastigheter

KS Z022lsr6 Grävni nmälan är nd - Kro 6 Dals Rostock

Begäran om yttrande A573.79512022 - Ansökan om att utföra Trailrun,
Skidklubben Granan.

KS 20221577

KS 2022lsLB Ersättninqsärende - Gärdesgatan 20

KS 20221s19 Inkommande synpunkter - Projekt 8546 Skolgatan, Mellerud

KS 20221s2L
Tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förskolan Lunden. Dnr:

r0 10 -2022 -0006 07 -0 0 1 -0 0 1
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-t0-26

ÄRrnoe zz

Återrappoftering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens
verksam hetsom rå de 2O22-06-0 1 -- 10- 25

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verkställda beslut
två gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

Beslutsunderlag

e Verkstä I lda besl ut kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-06-0 1 -- 1 0-25.
o Verkställda beslut samhä llsbyggnadsförvaltningen 2022-06-0I--10-25
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Avsl utade ä renden - kom m u nstyrelseförva ltn i ngen - 2022'06-0 1-10- 25

Arendenummer ndemeni

KS 202L144r Skriftliq varning av anställd enligt AB $ 11 2022-06-07

KS 202rlss7 lovshandl are till Tillväxtenheten 2022-06-0r

KS 2021l6ss
Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för

2022-06-07
ren 2022-2033

S AV för bästa u vid kolan Väst 2022-06-0r

istreri för lotteri en 6ka 2022-06-02

Fullmakt foftsatt energi- och klimatrådgivning 2023 - Dalslands miljö-
2022-06-03

iförbund

Pandemin Covid-19 rev information m.m 2022-06-08

Redovisni ntoller/ekonom vid ekonomienheten 2022-06-13

Ekonom till ekonomienheten kariat 2022-05- 1 5-- 1 2-3 1 2022-06-13

llningsbeslut (delegation/verkställighet) -
2022-06-13

kommu Itni 2022

n om investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning på
2022-06-14

E ret vid OK i Dals Rostock

KS 20221298

KS 20221277

KS 20221302

KS 20201r70

KS 20221137

K520221244

KS 202212s3

KS 202L1646

KS 2021/668 om till och allmänna samli ler 2022-06-14

KS 20221204 Riktlinje för styrande dokument 2022-06-14

KS 20221217
n om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och skans

2022-06-14
i Håverud under 2022

K520221323 Avtal: Skafferivaror (avtalets längd: 2026-06-01) 2022-06-t7

KS 20221324 : Skafferivaror avtalets lä 2026-06-0t 2022-06-t7

KS 2022132s Avtal: Skafferivaror (avtalets längd: 2026-06-01) 2022-06-17

KS 20221326 Avtal: Skafferivaror (avtalets längd: 2026-06-01) 2022-06-17

KS 20221327 Avtal: Skafferivaror (avtalets längd: 2026-06-01) 2022-06-t7

K520221330 Skriftliq varning av anställd enligt AB 5 11 2022-06-20

KS 2022133r
Avtal: Cafö och kioskvaror (avtalets längd: 2022-07-01-2024-06-30
med möjlighet till förlängning: Option 1 tom 2025-06-30, option 2
tom 2026-06-30)

2022-06-20

KS 20221226
Ansökan om investeringsbidrag för inköp av åkgräsklippare till Bolstad
Prästgård

2022-06-22

KS 20221296
Remiss - Förslag på beslut om utökning av naturreservatet
Svarvaretorpet i Mellerud kommun

2022-06-22

K520221340 En kät/en kätsva r om loka lt brottsförebygga nde a rbete 2022-06-22

K520221224 Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 202L 2022-06-27

K52022122s
Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i

Melleruds kommun 2022
2022-06-27

KS 202212s6 Arvoden för röstmottaqare 2022 2022-06-27

KS 20221276 lnternbudget2023 med plan för 2024-2025 för kommunrevisionen 2022-06-27

KS 20221279 Rapporterinq av avtalssamverkan 2022

KS 2022128s
Taxa avseende provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av
qravsättninq 2022

KS 20221287
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2021 samt
granskningsrapporter och revisionsberättelse

2022-06-27
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Avsl utade ä renden - kom m u nstyrelseförva Itn i n gen - 2022-06-0 1-10- 25

Ärendenummer Ärendemening Avslutat datum

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

2022-06-27

KS 20221342
Visstidsanställning av tillförordnad kommunchef vid kommunchefs
semeste r 2022- 07 -05 - -3 I, 2022-08 -0 2 - -0 5, 2022-08- 1 I - - 12
(verkställiqhet)

2022-06-27

KS 2021139r 2022-06-28

KS 202212rs 2022-06-28

KS 20221318 2022-06-30

KS 202212s7 2022-07-06

KS 20221374 2022-08-0r

KS 20221388 2022-08-01

2022-08-0r

2022-08-01

2022-08-0r

2022-OB-02

2022-08-02

2022-08-r0

2022-08-rr

Remiss - Ny diqital översiktsplan - Ämåt ZOSO 2022-08-rr

KS 20221286 Bidraq till Samordninqsförbundet Väst 2023 2022-08-rL

KS 20221339
Uppföljning av arbetet enligt Handlingsplan för arbete med
tillqänglighet i Melleruds kommun 2021

2022-08-tt

KS 20221L16
Konsu ltavta I - til lförord nad en hetschef för Ti I lväxten heten (2022-03 -

0 1--07- 10) Konsultavtal - til lförord nad enhetschef för Tillväxtenheten
in kl usive vissa ti I läggsu ppd ra g (2022-08- 16--09- 1 5)

2022-08-tB

KS 20221472
Inlösen av Intjänad pensionsrätt 1997-I2-3I, PFA Traditionell
förvaltninq

2022-08-25

KS 20221437 Di rektu pp ha nd I i nq - Chefs konfe rens 2022- 11 -08--09 Boh usgå rden 2022-09-02

KS 20221433 Indraqen direktlinie Vänersborq station - Stockholm central 2022-09-05

KS 202L1564 Kanalyran 2022 2022-09-06

KS 20211306 Delregional oljeskyddsplan 2022-09-Lr

KS 2021l3sB Inspektion av Melleruds kommuns systematiska arbetsmiljöarbete 2022-09-tt

KS 202U502
Begäran om uppräkning av grundbidrag till stiftelsen DalVästra
Värmlands Järnväg (DWJ) för verksamhetsåret 2022

2022-09-tt

KS 20221297
Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala
klimatavtryck

2022-09-71
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Avsl utade ä renden - kom m u nstyrelseförva ltn i n gen - 2022-06-0 1-10- 25

20221343
Remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet 2023 -
2025

2022-09-1r

Remiss - Plan för tecknande av nytt samverkansavtal Teknikcollege
2022-09-17

KS 465

KS 20211673

KS

K520221309

K520221337

KS 20221393

KS 20 474

KS 2018/360

KS 20 502

KS 2022124s

KS 20221317

KS 20221363

KS 20221376

KS 455 -10-10

KS 457 22-10-10

KS 20 468 -10-10

470KS 22-10-10

22-t9-10KS 20221487

-r0-17

22-r0-t7

KS 202 Parkerin lstånd 2021 22-r0-t7

KS 20221344

KS 202213s3 Remiss - Budqetförslaq delreqionala utvecklinqsmedel 2023 2022-09-1r

K520221420 Tillköp av kvällståq av Västtrafik 2022-09-LL

2022-09-1r

2022-09-rr

KS 202214s6 Enkät om avtalssamverkan mellan kommuner

KS Z02Zls6
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025 - Melleruds
kommuns åtagande i åtgärdsprogrammet för miljömålen

Remiss - Fördjupad översiktsplan för Brålanda - Vänersborgs kommun

Uppsäqninq av avtal - Besöksmätning

Kameraövervakning på kommunens skolor

Ansökan om amorteringsfrihet för avräkningsskuld för 202L
Gemensam låneförbindelse avseende fastighetslån och
avräkninqsskuld för Stiftelsen Dalslands museum

KS 20221328 2022-09-12

K520221464 2022-09-t5

2022-09-15

2022-09-28

2022-09-28

2022-09-28

Anslaq till Dalslands kanal och Snäcke kanal för är 2023

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning och
revisionsberättelse f ör 202I

Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
enerq inämnd 2023-0 1 -0 | -02-28 2022-09-28

2022-09-28Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
2023

Finansiell profil för Melleruds kommun 2019-202I 2022-t0-05

2022-L0-L0

2022-r1-rc

2022-10-10

Medborgarförslag om en vägsträckning för gångtrafik mellan
Violvägen och Kroppetjälls hotell och vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuqa i Dals Rostock

Medborqaforslaq om fritidsbank

Driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2022

Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond -
utdelninq bokslut 2021 samt redovisninq från Lions Club Mellerud

2022-r0-t0

Uppsägning av tjänst som ekonom inom
komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Besöksnärin g 2.0 - gränsreg ionalt turismprojekt - kommunal
m edf i n a ns ie rinq 2023 -2025

2022-10-rc

2022-10-10

Anställninq av ny kommunarkivarie

U ppsäqninq av anställ ninq som näringslivsutveckla re

Ansökan om sponsrinq av Kroppefiäll trailrun 2022

Delårsbokslut2022 för Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

Remiss - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2022-
2026för Åmåls kommun

KS 202U237
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i pergola över
uteserveringen

Kommunbidrag till studieforbund verksamma i Melleruds kommun
2022KS 20211664
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Avsl utade ä re nden - kom m u nstyrelseförva ltn i nge n - 2022-06-0 1-10- 25

Arendenummer Ärendemening Avslutat datum

KS 2022112r 2022-t0-L7

K520221299 2022-r0-17

KS 20221314 Ansökan om Reqistrerinq för lotteri enligt 6 kap. 99 i spellagen 2022-r0-r7

KS 20221377 Kommunalt lokalt aktivitetsstöd W2022 2022-10-77

KS 20201399
Statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap i

samband med covid-19
2022-10-rB

KS2020lsz0 Remiss - Mall fcir kommuners beredskapsplan för dammhaveri 2022-r0-r9

K520221129 Enkät säkerhetsskydd 2022-r}-tg

K520221220 Eldningsförb ud 2022 ( bra ndriskbedöm n ing ) 2022-10-78

KS 20221329
Ersättning till kommuner enligt 5 kap. 1$ lag (2006:544) om åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och hojd beredskap

2022-L0-tB

KS 2022137r
Information om utbetalning av ersättning för krisberedskap och civilt
försvar

2022-r0-rB

VISITAs turistinformationauktorisation 2022 2022-70-tB

Remiss - förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om
träskyddsbehandlinq

2022-L0-19

Motion om att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning
snarast möjligt

2022-10-24

Platsvarumärke Mellerud 2022-70-24

Melleruds Bostäder AB - proqnoser/delårsbokslut 2022 2022-10-24

Sammanträdesplan för kommu nfu llmäktige, komm unstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2023

2022-10-24

K520221469 Delå rsboksl u t 2022-08-3I 2022-r0-24

2022-r0-24

Föreninqsarkivet Mellerud (FAM) / Överlåtelse av arkivmaterial 2022-70-25
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Avsl utade ä renden - sa m hä I Isbyg g nadsförva ltn i n gen - 2022'06-0 1-10- 25

Ärendenum ning datum

Önskemål om plantering av träd mellan hus och lekplatsen på
2022-06-03

enas

Tillbyqqnad grundskola. Lunden 1. Byggnadsnämnden 2018.334.235 2022-06-13

Avtal avseende rapportering av uppgifter till avfallsregister - El-

Kretsen AB
2022-06-13

KS 20221291
Ansökan om avstängning av Backegatan och PD Lundgrensgatan i

Melleruds kommun under kanalyran.
2022-06-14

KS 20221312 Tillståndsbevis, Offentlig tillställning - Kanalyran 2022 2022-06-14

KS 20221313
Tillståndsbevis, användning av offentlig plats för utökad uteservering
- Kanalvran 2022

2022-06-t4

KS 2019/3s6 Påm i n nelse avta lsförsla g f u I lserviceavta I Sjöfa ftsverket 2022-06-15

KS 20221316
U ppd ra gsavta I beträffa nde pla na rkitekttjä nst, Mel leruds komm u n-

Färgelanda kommun
2022-06-t5

KS 20221332
Ansökan från församlingen Jehovas vittnen om uppställning av
I itteratu rstä I I på torget u nder period en 2022-06-09--2023-06-08

KS 20221333
Kontra kt hyresavta l/försä lj n i ng/entreprenada rbeten Förskolemod u ler
på Lunden 1, Melleruds Kommun

KS 20221334
Underrättelse om avslutad förrättning, Fastighetsbestämning Dälden

12, Floran 7,8,9, Liljan L,3,4,5,6, Mellerud 2:1 och Vattenkullen 2.

Ärendenummer 022395
2022-06-20

KS 20221123 Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m. 2022-06-22

KS 20221270 Taxor och avqifter för torqscen och torgkiosk 2022-06-27

K520221310
Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021-
2027

2022-06-27

KS 20221319
Tjänsteskrivelse/Kontrollrapport - Livsmedelskontroll, dricksvatten,
2022.

2022-06-27

Tillstånd för Dals MK under Kanalyran 2022 2022-06-29

Tillstånd för restaurang Vågen angående utökning av sittplatser under
Kanalyran 2022

2022-06-29

Tillstånd för Miljöpartiet under Kanalyran 2022 2022-07-0r

KS 2022136s Tillstånd för CenterparLiet under Kanalyran 2022 2022-07-01

KS 20221367 Tillstånd för Vänsterpartiet under Kanalyran 2022 2022-07-01

KS 20221368
U ppd ra gsbekräftelse för Ti I lstå ndsprövn i ng för vattenverksa m het
Sunnanå Hamn, 323579

2022-07-0r

K520221369
U ppdragsbekräftelse på Utbildningstillfä lle Renhåll ningstaxa,
Melleruds kommun

2022-07-0r

KS 20221372
Tillfällig omledning av trafik över cykelbana på grund av vägarbete,
Rostock, Sa ndlycke-Mel lerud

2022-07-05

KS 20221378 Bygglov Järns-Bön I:4L - Rivning och nybyggnad av fritidshus 2022-07-07

KS 20221379
Bygglov Raglebråna L:22 - Nybyggnad av fritidshus och
komplementbyggnad

2022-07-07

KS 2020/530 Försäljning av mark i del av kvarteret Ugglan i Mellerud 2022-07-12

K520221382 Byqqlov Sapphult 1:3. Dnr. 2022.169.232 2022-07-t3
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Avsl utade ä renden - sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i nge n - 2022-06-0 1-1 0- 25

KS 2022137s
Begäran om yttrande - Lokal marknad med underhållning,
Dalskogsdagen i Dalskog

2022-07-14

KS 20221392
Tjänsteanteckning - Samtal till polisen på grund av alkoholförtäring
och störande beteende vid kommunhusets entr6

2022-07-2t

KS 20221395 Avta I : Tekn isk kons u lt förd j u pad översi ktspla n (202a-07 -05) 2022-08-0r

KS 20221400 Årliqa mätrappofter för 2021- Luft iVäst 2022-08-04

K520221232 Fråga om samlingsplats för soptunnor 2022-08-L5

KS 202213rs
Anmälan om folkbokforing på falsk adress och utebliven registrering
av sophämtning

2022-08-15

KS Z0Z2|4O9
Avslag från Tillväxtverket gällande ansökan om stöd i utlysning att
samverka lokalt för bättre service i landsbyqder,

2022-08-16

KS 202214Ls
Beslut om godkännande av kylkontrollrapport, Rådaskolan. Dnr:
20221827.CFC

2022-08-19

2022-08-29KS 202Ur79 Ny miljörappoft har lämnats in för anläggning 1461-1001, Melleruds
avloppsreningsverk

KS 20211794 Miljörappoft Åsensbruk avloppsreningsverk, fastighet Upperud 2:2 2022-08-29

KS 2021/19s Sunnanå ARV Reviderad åtgärdsplan för 2021 enligt miljötillstånd $20 2022-08-29

KS 202U437 2022-08-29

KS 202U326 2022-08-30

KS 202r142s Rivninqslov pumpstation Anqenäs 2: 16 2022-08-30

KS 2022143t Officiell förfrågan om stödinsatser för Ukraina - Svenskt vatten 2022-08-30

KS 20221434 Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara 2022-08-3t

KS 2022143s
Granskn i ngsutlåta nde kyl kontrol lrappoft - Äsensbru ks

avloppsreninqsverk
2022-09-0t

KS 20221436
Förhandling enligt MBL $11 och $ 19 om förändring av tjänst inom
Samhällsbyqq nadsförvaltninqens ren hållni nqsenhet

2022-09-0r

KS 20221247
Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor/Lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Åsens skola och
Ta I låsens förskola. Dn r 1 050-20 22-000257 -00 1 -00 1

2022-09-07

KS 202214LL
Försäkringsärende: Oversvämning i källare efter skyfall - Parkgatan 9,
Mellerud.

2022-09-07

KS 20221442 Beslut gällande transportdispens - Hjullastare - TRV 202219L444 2022-09-07

KS 20221443 TT Nyhetsbyrån - Enkät om klimatarbete, valet 2022 2022-09-07

KS 202214s1
Ansökan om allmän sammankomst, underhållsmusik på

Köpmantorqet - Centerpartiet
2022-09-09

KS 202214s3
Tillståndsbevis - Användande av offentlig plats för uteservering,
Kanyas Caf6hörna

2022-09-09

KS 2021/s09 Enkät rörande mindre avloppsreningsverk 2022-09-12

KS202U64s Protokoll och avtal Liane Samfällighetsförening 2022-09-12

KS 20211649 Läckaqe efter vattenmätarbWe, Gränsqatan 27 2022-09-12

KS 20221148 Miliörapport & kontrollproqram 2021 Äsensbruk Arv 2022-09-r2

KS 20221149 Årsrapport Åsensbruks avloppsreningsverk 2022-09-12

KS20Z2lr70 Fråga angående gult vattnet på Torsgatan 2022-09-12

K520221L92 Avtal Anticimex råttfällor 2022-09-12
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Avsl utade ä renden - sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i ngen - 2022-06-0 1-10- 25

KS 20221798
Förfrågan att delta i projekt, "Äteranvändning av renat avloppsvattnet

r bevattn il 2022-09-r2

KS 2022-09-t2

2022-09-7220221444

202214s9

22-09-19

22-09-22

22-09-27

22-10-06

22-t0-L7

22-10-17

KS 20211386 22-rO-rB

KS 20221r78 -10-19

-10-21

-r0-24

-10-24

VA Dalskoqs Prästbol 1:21

Granskningsutlåtande av kylkontrollrapport för 202I - Äsensbruks
avloppsreningsverk

Bidrag att söka från Länsstyrelsen för arbete med dricksvatten 2022-09-12

K5 20221463
Begäran om yttrande gällande transportdispens för båtkärra på

maskinsläp, Karlsborg-Mellerud, Ärendenummer: TRV 202219709I

Granskningsutlåtande av kylkontrollrapport - Skållerudshemmet,
Äsensbruk

2022-09-r3

2022-09-76

KS 20221467

KS 2022147r
Tillståndsbevis - Krisberedskapsveckan (v. 39) Köpmantorget,
Mellerud

KS 202L16t4
Dispens från lokal trafikforeskrift. Gäller 2021-09-01 - 2022-08-3I
Avser kommunens/ Mellbos och Räddningstjänstens fordon

Begäran om yttrande gälla nde transportdispens, Mellerud-Strömstad
Ärendenummer: TRV 20221 106522.

KS 20221486 2022-10-05

KS 20221490
Förflyttn i ng av vägskylt i ko rsn i nge n Jä rnvägsgata n/Kyrkogata n,
Mellerud

Bygglov Ängenäs 2:16. Nybyggnad av särskilt boende samt fem
kom plementbygg nader . Bygg nadsnäm nden 2018.L22.233 Dispens,
ta bort dike, Ängenäs 2:2L. Länsstyrelsen 521-13605-2018.

Uträkning anslutning till kommunalt VA - Bråna 1:82 och Bråna 1:81

KS 2018/430

KS 20221422

Avläsningar på Vattenmätarna Brännängsvägen 16 och
Bäckeforsväqen 2.

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Kroppefjäll 1

Dnr 10 10-2022-000156-001-00 1

KS 20221520 lnkommen skrivelse Coop Fastiqheten

KS 20221473 Extra satsninq offentliq miljö och mötesplatser

KS 20221483
Revidering av riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och
vid försäljning av kommunägda fastigheter

n om fotbollsturnering i Mellerud och - 2119,2419 och
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-r0-26

ÄnrNor zg

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen,

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

C . EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENOEru

C 15 Ekonomiärenden

15.8 Bank g 5l20Zz

D . SAM HÄLLSBYGGNADSFöRVALTNI NGEN

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden

17.4 Bostadsanpassningsbidrag g 912022

H MEDBORGARKONTORET

H 26 Parkeringstillstånd

26.1 Parkeringstillstånd 9 312022
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-rO-26

Äneruor zg

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisni ngen

Sammanfattning av ärendet

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

. Byggnadsnämnden beslutade den 21 september 2022, g 110, att bevilja
strandskyddsdispens fr\n7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
altan och komplementbyggnad (uterum) på fastigheten GutWik 1:4. I samma beslut avslås

ansökan om strandskyddsdispens för bygga på fastigheten. Dnr 2022.160.226

. Byggnadsnämnden beslutade den 21 september 2022, g 111, att awisa ansökan om

strandskyddsdispens frtn 7 kap. 15 5 miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
kabeldragning i mark på fastigheterna Bråna 4:3 och l:7I. Dnr 2022.202.226

. Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 22 september 2022.

. Finansiell rapport per 2022-09-30. Dnr KS 2022/85.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-10-26

ÄneNor go

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-70-26

ARENDE 31

Rappofter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m,m.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-rO-26

Änrnor gz

Det goda livet i Dalsland - rappoft

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen,

Dnr KS 2021/626

Sammanfattning av ärendet

Det goda livet i Dalsland är en strategi och plan som löper under åren 2027-2025 för att
stä rka levnadsförhå I la nden och utueckl i n gsförutsättn i n ga r i la ndska pet,

Strategin och planen är framtagna gemensamt av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals
Kommunalförbund, Dalslandskommunerna och Länsstyrelsen iVästra Götalands län.
Representa nter för dessa orga n isationer utgör satsn i n gens styrg ru pp.

Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande där fyra områden
(sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning) pekas ut som särskilt viktiga.

Planen har tre delområden:

o Fördjupade satsningar inom tematiska områden: Fullföljda studier, Campus Dalsland, Digital
infrastruktur, Bioekonomi och förnybar energi.

o Testarena Dalsland: Kultur, turism, kollektivtrafik. Lärlingsplatser för unga. Digital
decentralisering av jobb från region och stat, Subjektivt välbefinnande, Boende och turism -
byggande och strandskydd.

o Prioriterade satsningar inom ordinarie utvecklingsarbete: Infrastruktur och kollektivtrafik,
Kultur och Turism, Miljö, NäringslivsuWeckling, Planering, Social hållbarhet, Utbildning.

Genomförandet kommer att involvera anställda och utvecklingsansvariga inom alla berörda
kommuner och offentliga organisationer, liksom ett utvecklat samspel med övriga relevanta
aktörer inom näringsliv, civilsamhälle, akademioch den sociala ekonomin.

Processledaren Thomas Forslin, Kommunalförbundet Fyrbodal, lämnar en aktuell rapport kring
arbetet.
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-70-26

ÄneNor gg Dnr KS 2022/66

Sa mverkansen kät 4D - återra pport/ d iskussion

Sammanfattning av ärendet

Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud samverkar för att öka sin
gemensamma kapacitet - Samverkan 4D - som står för fyra Dalslandskommuner,

Det övergripande syftet, som framgår av avsiktsförklaringen, är

o Effektiviserad och kvalitetssäkrad verkamhet.
o Säkerställd kompetensförsörjning och kompetensuWeckling samt minskad sårbarhet.
r Stärkt gemensam utvecklingskraft och attraktivitet.

Redan idag pågår samverkan mellan 4D-kommunerna inom ett flertal verksamhetsområden och
i olika former, Genom 4D ska kommunerna tillsammans fortsätta att tillhandahålla god seruice
och leverera välfärdstjänster med hög kvalitet.

Den framtida samverkan inom 4D ska vara till nytta för medborgare och andra som
kommunerna ger seruice eller stöd, för medarbetare samt för kommunernas ekonomi.

En workshop har genomförts där deltagarna fick besvara en enkät.
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