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Dnr KS 2021/624

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att
1. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med 2022-12-31. Dessa bestämmelser
gäller för förtroendevalda enligt § 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-12-31.
2. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.
3. att dokumentet ska ersätta: "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda" beslutad av kommunfullmäktige den 22 april 2014, § 24.
4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF KL18.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexefjord (SD), Martin Andersson (SD) och
Tony Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen
av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL18 är
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.
Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, § 216, att återremittera ärendet för förankring
i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för förtydligande av
skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 256, att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag.
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021.
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Beslutsunderlag
• KF § 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
• Cirkulär 18:31
• Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF -KL 18)
• Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
• Vissa förtydliganden till OPF-KL
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 216.
• Förtydligande – Skillnaderna mellan OPF 14 & 18,
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 369.
• Nytt förslag - omställningsstöd
• Kommunstyrelsen beslut 2021-11-03, § 256.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 406.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01, § 285.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M), Ludwig Mossberg (M), Daniel Jensen (KD) och Karin Nodin (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att
1. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med 2022-12-31. Dessa bestämmelser
gäller för förtroendevalda enligt § 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-12-31.
2. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.
3. att dokumentet ska ersätta: "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda" beslutad av kommunfullmäktige den 22 april 2014, § 24.
4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF KL18.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, med följande
ändringar:
1. § 4 - Andra och tredje stycket ges ny lydelse "För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt
omställningsstöd om tre månader. "Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med maximalt 60 procent. Det ekonomiska
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger
tolv det senaste året."
2. § 5 - strykes i sin helhet.
3. § 6 - Första stycket ges ny lydelse. "Omställningsersättning enligt § 4 ska
samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster.
4. § 6 - Andra stycket strykes i sin helhet.
5. Föreslagna ändringar tillämpas omgående.
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Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige
avslår ändringsförslaget.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till Ulf Rexefjords ändringsförslag.
Nej-röst till avslag till Ulf Rexefjords ändringsförslag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för bifall till Rexefjords ändringsförslag och 22 nej-röst för avslag till Rexefjords
ändringsförslag och två som avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå ändringsförslaget.
Ordinarie ledamöter

Parti

Ersättare

Ja

Nej

Kent Bohlin

(S)

X

Peter Ljungdahl

(C)

X

Ulf Rexefjord

(SD)

Ludwig Mossberg

(M)

X

Marianne Sand Wallin

(S)

X

Morgan E Andersson

(C)

---

Roland Berglund

(SD)

X

Jörgen Eriksson

(KIM)

X

Thomas Hagman

(S)

X

Eva Pärsson

(M)

X

Daniel Jensen

(KD)

X

(C)

X

Karin Nodin
Sandra Rexefjord

X

(SD)

---

X

Christine Andersson

(S)

Michael Melby

(S)

---

---

Pål Magnussen

(V)

---

---

Christina Andersson

(C)

Martin Andersson

(SD)

Anita Augustsson

(KIM)
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Florence Jonasson

(S)

X

(MP)

X

Anette Levin

(L)

X

Helena Hultman

(C)

X

Tony Johansson

Liselott Hassel

(SD)

---

---

Lars Nilsson

(S)

X

Patrik Tellander

(M)

X

Lisbeth Berglöv

(KD)

X

Eva Larsson

(S)

Olof Sand

X

Martin Eriksson

(C)

Karin Hilmér

X

Tony Andersson

(SD)

Roland Björndahl

(M)

X
X

Summa

5

Beslutet skickas till
HR-chefen
Personalenheten
KFS
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Dnr KS 2021/491

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
2. upphäva nu gällande Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december 2017, § 152.
Sammanfattning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta ”Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda – OPF-KL 18). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är
följande:
• Direktpension
• Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
• Pensionsförstärkning vid förtida uttag
Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.
max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring
dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte
klarar att administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en
större risk för att felaktigheter kan uppstå.
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.
Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, § 217, att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 257, att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, § 152.
Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 292.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 217.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 257.
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01, § 286.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
2. upphäva nu gällande Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december 2017, § 152.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
HR-chefen
Personalenheten
VD Melleruds Bostäder
KFS
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Dnr KS 2021/626

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland enligt föreliggande förslag.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 ”Det Goda Livet i Dalsland diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland” (VGR Analys 2020:51).
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar. Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
utvecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för
utveckling. I rapporten presenteras ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för
Dalsland.
Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för
Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 2020/2021.
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att fungera
som en ram för genomförande under perioden 2021 till 2025. I planen beskrivs bland annat hur
genomförande och organisation ska se ut. Genom att anta avsiktsförklaringen åtar sig parterna
att medverka till och driva satsningar inom ramen för ”Det Goda Livet i Dalsland” och den
genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 411.
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01, § 271.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland enligt föreliggande förslag.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr KS 2021/633

Statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget, Säkerställa
en god vård och omsorg om äldre personer.
2. anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetpropositionen för 2021 beslutades om ett permanent generellt
statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på bemanning eller liknande. Statsbidraget ”Säkerställa
en god vår och omsorg om äldre personer" administreras av Socialstyrelsen. Kommunen har
ansökt och erhållit bidraget från Socialstyrelsen för 2021. Bidraget får användas utifrån lokala
behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Rekvirerade medel
för 2021 kommer inte att återkrävas.
Rådet för kommunal redovisning, RKR, har som huvuduppgift att främja och utveckla god
redovisningssed i kommuner i enlighet med lagen om kommunal bokföring- och redovisning.
RKR beslutade i oktober att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag och ska
redovisas under skatteintäkter med följande motivering: Socialstyrelsens anvisningar för att
rekvirera statsbidrag för 2021 framgår att: rekvirerade medel för 2021 kommer inte att
återkrävas. Detta innebär att med gällande normering ska bidraget 2021 klassificeras som
ett generellt statsbidrag, då det inte föreligger några villkor i form av krav på prestation från
bidragsmottagaren att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget.
Socialnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag 4,9 mkr, vilket finansieras genom höjd budget
för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Det är inget nytt bidrag utan det är
klassificeringen av hur bidraget ska bokföras som har ändrats. Socialnämnden har räknat in
detta bidrag i prognos 2 för helåret.
Ärendet är avstämt med kommunens sakkunniga revisorer.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 402.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01, § 281.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget, Säkerställa
en god vård och omsorg om äldre personer.
2. anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr.
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Dnr KS 2021/568

Finansiering av nytt HR-system
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende
nytt HR-system.
2. anslaget finansieras genom minskad likviditet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Åmål håller på att implementera ett nytt
personalsystem, då det gamla inte längre utvecklats utifrån nya lagkrav mm.
Tanken var att implementeringen skulle hanteras som en investering via Dalslands miljö- och
energiförbund. Dock så visade det sig att detta inte gick att genomföra och därför föreslås nu
ett tilläggsanslag för detta projekt.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2021, § 277, att ge enhetschef för Digital service
att lämna en återrapport vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2022 från den
workshop som kommer att genomföras den 9 december 2021.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 399.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01, § 277.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende
nytt HR-system.
2. anslaget finansieras genom minskad likviditet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschef Digital service
Ekonomichefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
HR-chefen
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Dnr KS 2021/615

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

Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2021-08-31.
Revisionsrapport med utlåtande.
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07, § 20
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 400.
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01, § 278.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands Miljö- och energiförbund
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Dnr KS 2021/585

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

Delårsrapport jan-aug 2021.
PWC:s granskning av delårsrapport 2021,
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021
Norra Älvsborgs Räddningstjänsts förbundsdirektions beslut 2021-09-30, § 32 b.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 379.
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01, § 279.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2021.
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Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Dnr KS 2021/627

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2021-01-01—2021-08-31.
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 991 tkr, vilket är en avvikelse mot budget
på +864 tkr för perioden. Budgetavvikelsen beror på lägre personalkostnader orsakat av
vakanser och föräldraledigheter samt lägre omkostnader i huvudsak hänförligt till pandemin.
Prognosen för helåret visar på ett överskott med +998 tkr, vilket är en avvikelse mot budget på
+808 tkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2021-08-31
Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2021-10-28; § 85
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
PWC:s granskning av delårsrapport 2021,
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021.
Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 401.
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-01, § 280.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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Dnr KS 2021/566

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande och den
styrande majoriteten om att klargöra olika politiska synsätt på
Melleruds kommuns ekonomi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) har den 12 oktober 2021 lämnat in en interpellation, ställd till
kommunstyrelsens ordförande, med följande grundfrågor:
• Hur vill ni använda det årliga prognostiserade överskottet på ca 30 miljoner för Melleruds

kommun under perioden 2022 - 2024?

• Hur ser ni på det faktum att Melleruds kommun inte någon gång under mandatperioden har

lyckats genomföra de beslut om investeringar som KF beslutat?

• Vad är det för politiska värderingar och synsätt som ligger bakom den styrande majoritetens

val att inför 2022 avisera att de nya postcovidmedel som regeringen sänder till kommunens
välfärd istället ska användas för att amortera på lån och ha som främsta målsättning att
ytterligare förbättra kommunens soliditet?

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2021, § 128, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.
Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen:

Tack till Socialdemokraterna för er interpellation rörande majoritetens syn på ekonomi och
ekonomiskpolitiska överväganden.
Jag gläder mig över att Socialdemokraterna upplever att debattmöjligheterna kring vår
kommuns ekonomi – utfall och inriktning för framtiden – har förbättrats under det senaste året.
Interpellationen innehåller tre frågor:
1. Hur majoriteten vill använda det årliga prognostiserade överskottet på ca 30 mnkr för
Melleruds kommun under perioden 2022-2024
2. Hur majoriteten ser på det faktum att Melleruds kommun inte någon gång under
mandatperioden har lyckats genomföra de beslut om investeringar som KF beslutat, och
slutligen …….
3. Vad det är för politiska värderingar och synsätt som ligger bakom den styrande majoritetens
val att inför 2022 avisera att de nya postcovidmedel som regeringen sänder till kommunens
välfärd i stället ska användas för att amortera på lån och ha som främsta målsättning att
ytterligare förbättra kommunens soliditet.
Fråga 1. Vi vet idag inte alls om överskottet blir ca 30 mnkr per år under perioden 2022 – 2024.
När det gäller skatteintäkternas utveckling, är osäkerheten stor. Vi fick en oväntat positiv
prognos från SKR i början av oktober och det återstår att se om återhämtningen av svensk
ekonomi kommer att hålla i.
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Om vi ser en fortsatt stark ekonomi för Melleruds kommun, menar vi att det är viktigt att tillföra
mer resurser till skolans område. Bland annat brottas vi här med tunga kostnader för IKE för
våra gymnasieelever som väljer att studera på andra orter, vi har positiva utmaningar i form av
ökat behov av barnomsorg och vi behöver förstärka stödet till elever med särskilda behov.
Vi kommer också att satsa på att förverkliga en familjecentral, som varit i en ”pratafas” väldigt
länge.
Vi kommer att göra vissa insatser på det sociala området.
Fråga 2. Frågan är inte ny. Bristande följsamhet mellan investeringsbeslut och verkställighet har
dessvärre varit ett faktum under flera mandatperioder. 2017 var ett bottenår, då endast 40
procent av beslutade investeringar kom till stånd.
Under denna mandatperiod har vi vidtagit flera åtgärder för att beslutade investeringar
verkligen ska kunna genomföras inom utsatt tid. Vi påverkas dock av tidigare års förskjutningar.
De åtgärder vi vidtagit har bland annat varit att ta fram nya riktlinjer för
investeringsverksamheten, att införa rutiner så att avrapportering av investeringsbudget sker
samlat och regelbundet, samt säkerställt personella resurser för genomförande i samband med
startbesked.
Fråga 3. Frågan är försåtlig på så sätt att den innehåller (minst) ett direkt felaktigt påstående.
Jag vill vara tydlig med att vi i majoriteten INTE har förbättrad soliditet som främsta mål för vår
politik. Det är däremot ett av de finansiella mål som KF fattat beslut om och som jag uppfattat
att det råder stor enighet kring. Sedan ska jag säga att jag inte vet vilka ”postcovidmedel” som
(S) avser i sin fråga.
Vi i majoriteten kommer inom kort att presentera vår tilläggsbudget för 2022.
Majoriteten vill slå vakt om en god välfärd för Melleruds kommuns invånare. Vi säger, som vi
har sagt många gånger förut, att en bra välfärd inte ska byggas kortsiktigt. En långsiktigt trygg
välfärd med kvalitet fordrar en stabil och robust ekonomi, en ekonomi som klarar tillfälliga
konjunkturnedgångar och minskade statsbidrag. Vi vet idag väldigt lite om utvecklingen av de
statliga bidragen till kommunsektorn efter nästa års riksdagsval. Men (S) ser uppenbarligen
inga problem med att Melleruds kommun redan nu spenderar pengar vi ännu inte har.
Beslutsunderlag
• Michael Melbys interpellation.
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-20, § 128.
• Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen
som besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Michael Melby
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Dnr KS 2021/259

Val av ledamot/ersättare i Samordningsförbundet Väst 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i Samordningsförbundet Väst för
2022 utse Daniel Jensen (KD).
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst består av representanter för
medlemmarna Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt medlemskommunerna.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i Samordningsförbundet Väst för
2022 utse Daniel Jensen (KD).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Daniel Jensen
Samordningsförbundet Väst
Personalenheten
Troman
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Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om gatljus på gångoch cykelvägen mellan Oxgatan och
Travgatan i Mellerud.

Inlämnad av

Besvaras av

Inga-Britt och Jan-Olof
Larsson, Mellerud

Kommunstyrelsen

Maria Johnsson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Frank Iversen Olausson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2021/613
Medborgarförslag om belysning i
hundrastgården i Mellerud.

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

Dnr KS 2021/619
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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§ 158

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
• Revisionsrapporten Granskning av ledning, styrning och uppföljning inom Individ- och
familjeomsorgen. Länk: https://mellerud.se/media/xs4dxtq0/revisionsrapport-ledningstyrning-och-uppfoljning-inom-individ-och-familjeomsorgen-mellerud-november-2021.pdf

Dnr KS 2021/636.

• Vänersborgs Tingsrätts (Mark- och miljödomstolen) dom den 21 oktober 2021 angående
överklagningar av kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober 2020, § 121, om ny detaljplan
för Vita Sandars camping. Dnr KS 2020/685, Dnr KS 2020/686, Dnr KS 2020/696 och

Dnr KS 2020/703.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

