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• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare - Mohamed Mahmoud (MP)  
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 10 september 2020, klockan 13.00 
 
Ärenden                                                                             
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Redovisning av Besöksmätning i Mellerud 2020 

 
 

Leif Lästh, Viconia, kl. 08.35 
Jesper Andersson, Viconia 
Magnus Olsson 
Eva Nilsson-Olsson 
Jenny Christensen 

4 

2  Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m. 
 
  

Anna Granlund, kl. 09.00 5 

3  Svar på samrådsremiss - Ny översiktsplan för Dals 
Eds kommun nu - 2035 
 

Jonas Söderqvist, kl. 09.45 
www.dalsed.se/oversiktsplan/  

6 
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4  Försäljning av mark i del av kvarteret Ugglan i 

Mellerud  
 

Magnus Olsson, kl. 10.00 
BILAGA 

15 

5  Svar på motion om att uppföra en fast scen vid 
parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan 
 

Patrik Tellander, kl. 10.15 21 

6  Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från 
Mellerud minnesfond – utdelning bokslut 2019 samt 
redovisning från Lions Club Mellerud  

Elisabeth Carlstein, kl. 10.30 
Linnea Stockman 

28 

7  Permutation av AJ. Josefssons sjukvårdsfond  
 
 

Elisabeth Carlstein 
Linnea Stockman 

41 

8  Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal 
ersättning 2020  
 

Elisabeth Carlstein 46 

9  Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott 
inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 2020  
 

Elisabeth Carlstein 50 

10  Svar på revisionsrapporten Granskning av 
årsredovisning 2019  
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

54 

11  Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut för 2019 
jämte revisionsberättelse  
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGOR 

58 

12  Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands 
Järnväg (DVVJ) för 2019 
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

63 

13  Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för  
år 2021  
 

Elisabeth Carlstein 66 

14  Aktuellt från Arbetsmarknadsenheten och 
Vuxenutbildningen  
 

Lars Johansson, kl. 11.30 
Anita Andersson Hagsgård 

82 

15  Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av 
projekt Jobbredo 
 

Lars Johansson 83 

16  Rapport över ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till 
funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2020  

Daniel Jensen 84 

17  Rapport över ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till 
funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2020  

Daniel Jensen 89 

18  Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank-  
och checkräkning för socialnämnden 
 

Daniel Jensen 92 

19  Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, 
revidering  
 

Karl Olof Petersson 96 

20  Uppvaktning av Regering och Riksdag om  
kommunalt medbestämmande vid nyetablering  
av gruvverksamhet 

Karl-Olof Petersson 111 

21  Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2021 
 

Karl-Olof Petersson 
BILAGOR 

118 

22  Svar på remiss - Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
för Västra Götaland 2021-2030 
 

Karl-Olof Petersson 
BILAGA 

128 
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23  Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbund, 

verksamhetsplan och budget för 2021-2023 samt 
förslag på långsiktig finansiering av samverkansytan 
Kommunakademin Väst  

Karl-Olof Petersson 
BILAGA 

141 

24  Svar på remiss - Finansiering av Miljösamverkan 
Västra Götaland från 2021-2024 
 

Karl-Olof Petersson 156 

25  Svar på medborgarförslag om att öka demokratin och 
förståelsen om EU  
 

Karl Olof Petersson 
BILAGA 

167 

26  Svar på förfrågan om Melleruds kommuns intresse  
av att dela ansvaret för driften av biografen 
Centrumsalongen 

Karl Olof Petersson 172 

27  Redovisning av delegeringsbeslut 
 
 

Karl Olof Petersson 180 

28  Anmälan 
 
 

Karl Olof Petersson 181 

29  Aktuella frågor 
 
 

 182 

30  Rapporter 
 
 

 183 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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METLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSTISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n 2020-o9-02

ARENDE I

Redovisning av Besöksmätning i Mellerud 2O2O

Förslag till beslut

Kommu nstyrelsen godkän ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Viconia har inför sommaren 2020 monterat utrustning för besöksmätning runt om i Melleruds
kommun som ger information om bl.a. antalet besökare, besökstider, besöksflöden dvs. hur
besökare rör sig runt i kommunen/butiker vilket ger viktig och gagnar turistnäring, handlare
och stadsplanering.

Representa nter för Vicon ia prestera r resu ltatet av besöksnätn i ngen.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

Änenoe z Dnr KS 2o2olL7o

Pandemin Covid-l9 (Corona) - information m.m.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona).
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseforva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-09-02

Änrruor g Dnr KS 20201132

Svar på samrådsremiss - Ny översiktsplan för Dals Eds kommun
nu - 2035

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Oals-fds kommuns remissförfrågan
enligt bifogat remissyttrande.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny översiktsplan för
Dals-Eds kommun nu-2035. översiktsplanen är utställd för samråd fram 30 september 2020.

En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska
uWecklas, Den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är
vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en
aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod. översiktsplanen är inte
juridiskt bindande.

Dals-Eds vision är att vara en inbjudande och inspirerande hållplats för fler människor i alla
åldrar! Vi är en attraktiv kommun som jobbar för hållbarhet och en plats där alla ska vara
delaktiga. Med en ny översiktsplan har vi möjlighet att planera den fysiska miljön så att vår
vision och våra mål blir verkliga. Genom våra ffra utvecklingsområden; kompetens, demokrati,
platsoch miljökan vi lyfta fram de aktiviteter som är viktiga för att nå ditt Översiktsplanen visar
hur vi ska använda våra mark- och vattenområden och hur vi kan utveckla vår kommun på
bästa sätt, Genom att ta sikte på hur vi vill att Dals-Ed ska se ut fram till 2035 har vi en plan
som är långsiktig, På så vis kan vi ta kloka beslut som är förankrade och som skonar våra
resurser,

Till den nya översiktsplanen har en genomförandeplan tagits fram. Den innehåller aktiviteter
som kommunen ska genomföra för att arbeta i riktning mot de fyra utvecklingsområdena och
föruerkliga översiktsplanen.

Beslutsunderlag
. Samrådsremiss - Ny översiksplan för Dals Eds kommun nu - 2035 -

www. da lsed. se/oversi ktspla n.

o Försla9 till yttrande.
o Kom m u nstyrelseförua ltn i n gens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandtas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 september 2O2O.
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dals-Eds kommun

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-08-28 K520201132

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
0530-181 68
jonas. soderqvist@mellerud,se

Telefon
0530-180 00

Webb
wwur.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Remiss: Ny översiktsplan för Dals Eds kommun nu-2035

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Oals-fds kommuns remissförfrågan
enligt bifogat remissyttrande,

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny Översiktsplan för
Dals-Eds kommun nu-2035. översiktsplanen är utställd för samråd fram 30 september 2020.

En översiktsplan (öe) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas.
Den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är vägledande vid
bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell
översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte juridiskt
bindande.

Dals-Eds vision är att vara en inbjudande och inspirerande hållplats för fler människor i alla åldrar!
Vi är en attraktiv kommun som jobbar för hållbarhet och en plats där alla ska vara delaktiga. Med
en ny översiktsplan har vi möjlighet att planera den fysiska miljön så att vår vision och våra mål
blir verkliga. Genom våra fyra uUecklingsområden; kompetens, demokrati, plaEoch miljökanvi
lyfta fram de aktiviteter som är viktiga för att nå ditt Översiktsplanen visar hur vi ska använda våra
mark- och vattenområden och hur vi kan utveckla vår kommun på bästa sätt. Genom att ta sikte
på hur vi vill att Dals-Ed ska se ut fram till 2035 har vi en plan som är långsiktig. På så vis kan vi ta
kloka beslut som är förankrade och som skonar våra resurser.

Till den nya översiktsplanen har en genomförandeplan tagits fram, Den innehåller aktiviteter som
kommunen ska genomföra för att arbeta i riktning mot de fyra utvecklingsområdena och
förverkliga översiktsplanen.

Beslutsunderlag
. Samrådsremiss - Förslag på Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu - 2035 -

wllw.da lsed,se/oversi ktspla n

Bilagor
. Remissyttrande - Förslag på Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu - 2035

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14887
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Remissyttrande

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-28 K520201132

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
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Dals-Eds kommun

Remiss: Förslag på ny översiktsplan för Dals Eds kommun
nu - 2035

Remissyttrande

Melleruds kommun tillstyrker förslaget med följande kommentarer:

Mella n komm u na la in tressen

. Melleruds kommun anser att det redogörs bra för Dalslandsövergripande frågor
inom miljöområdet, planering och kompetensförsörjning, men saknar en
redogörelse för vilka utbildningsmöjligheter som finns. Det är viktigt att
Stenebyskolan och Dalslands Folkhögskola omnämns som platsnära

vidareutbildning. Nämnas bör även för Trestad att även här finns en
folkhögskola och dessutom Högskolan Väst som med sitt campus har tusentals
studenter. Viktigt att poängtera i sammanhanget är de kommunikationer
Dals-Ed har gemensamt med Trollhättan och Göteborg med regiontåg som
stannar i dessa regioner dagligen.

Infrastruktur

. Under användningskapitlet omnämns vilken infrastruktur som är betydande för
kommunen. Dock saknas länsväg 166 som ansluter strax sydöst om
centralorten. Vägen är ett viktigt kommunikationsstråk mot dels Mellerud, dels
som länk till länsväg I72 och Europaväg 45 som leder trafiken vidare mot
Trestad, Göteborg och kontinenten.

Byggnation

. Mellerud anser att det är bra att Dals-Ed har karterat sammanhållen
bebyggelse för att underlätta för byggherrar och handläggare huruvida lovplikt
gäller eller inte. Mellerud tolkar definitionen som att tomterna ska gränsa till
varandra eller endast åtskifas av vä9, gata eller parkmark och har inte lagt in
några kriterier om avstånd. Vad gäller storlek av bygglovsbefriade åtgärder bör
Dalslandskommunerna sträva efter ett gemensamt regelverk.
Melleruds kommun har en gräns på 50 m2 för lovbefriade
komplementbyggnader i vårt förslag på ny översiktsplan och
Bengtsfors kommun har det i sin översiktsplan.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14888
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Kartor

Morgan E Andersson
Komm unstyrelsens ordförande

Remissyttrande

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-28 K520201132

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

2 (2)

a Dals-Ed har tagit fram fyra kartbilagor till sin nya översiktsplan. Samtliga kaftor
i bilagorna saknar hänvisning till vilket kapitel eller rubrik de tillhör. Detta bör
kompletteras så att läsaren enklare ska kunna orientera sig när man läser

översiktsplanen och kartorna tillsammans. Samtliga skalstockar i kartorna
behöver ses över då de är svåra att använda eftersom måttangivelserna inte är
angivna i jämna heltal i relation till skalan i kartan. Upplösningen i samtliga
kartor är för lå9. Bakgrundskaftan är suddig i alla kartor och kartlagren är
suddiga i nästan alla. Att kartorna har låg upplösning gör det svårare att läsa

och tyda kartorna. Kartbilagan till LlS-planen behöver arbetas om, Då kaftorna
är inzoomade över respektive område är det svårt att orientera sig i kartorna
om man inte är känd med kommunens topografi och geografi sedan innan.
Vissa kartor har så låg upplösning att de nästan är oläsbara, till exempel
kafta 18,

Melleruds kommun ser fram emot foftsatt deltagande som remissinstans.

Yttrandet skickas till
Dals-Eds kommun

Postadress
Melleruds kommun
Komm unstyrelseförva ltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14889



Page I of I

Från: Jessica Olsson <oversiktsplan@dalsed.se>

Skickat: den 1 april 202012:59
Ämne: Förlängd samrådstid Öp oals-e o

Hejl

På grund av situationen med coronavirusets framfart har Dals-Eds kommun beslutat att förlänga

samrådstiden för den nya översiktsplanen nu-2035 till 30 september 2020.

Eventuella yttranden i samband med samrådet ska vara oss tillhanda senast 30 september 2020. Yttranden
skickas via mejl till:oversiktsp lan@dalsed.se alternativt via post till Dals-Eds kommun, Översiktsplan, Box 3L,

668 21 Ed

Samrådshandlingar i pdf finns som tidigare påpekats på www.da lsed.se/oversiktspla n

De kvarstående samrådsmöten som fanns inbokade har ställts in tills vidare och vi arbetar för att lösa detta
digitalt. Hemsidan (www.dalsed.se/oversiktsplan) kommer därför löpande att uppdateras med innehåll och

information.

Med vänliga hälsningar
Jessica Olsson

Dals-Eds kommun

Det här är epost från en anställd eller förtroendevald i Dals-Eds kommun. Om det av någon anledning råkat

hamna fel, vänligen radera mejlet.

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inlinrl&FILEREF:238799&frame:l 2020-08-0710



lnqrid Enqqvist

Från:
Skickat:
Ämne:
Bifogade filer:

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Jessica Olsson <oversiktsplan@dalsed.se>

den 3 mars 202013:12
Samråd - Ny Översiktsplan nu-2035
Samrådsbrev.pdf

Följ upp
Har meddelandeflagga

Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu-2035

Arbetet med en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun startade 2018 med en

medborgardialog. Synpunkterna från medborgardialogen har legat till grund för att
arbeta fram ett förslag till översiktsplan som nu går ut på samråd.

Ni ges nu tillfälle att yttra er gällande förslaget. Samrådsperioden pågår under perioden 2020-03-03 - 2020-05-10.

Förslaget i sin helhet finns på www.dalsed.se/oversiktsplan.

Samrådsyttranden ska ha inkommit till oversiktsplan@dalsed.se alternativt via post till: Dals-Eds Kommun, Box 31,

668 21 Ed.

Bifogas:
Sammanfattning av förslaget
Sändlista

Med vänlig hälsning,

Jessica Olsson

Utredare

Dals-Eds kommun
Kanslienheten
Box 31

668 21 Ed

Besöksadress: Sto rgatan 27
Telefon direkt: 0534-190 20
Telefon växel: 0534-190 00
E-post: kommun@dalsed.se
www.dalsed.se

Det här är epost från en anställd eller förtroendevald i Dals-Eds kommun. Om det av någon anledning råkat hamna

fel, vänligen radera mejlet.
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DAtli.EDS
KOMMUN

SAMRÅD

Ny översiktsplan fiir Dals-Eds kommun nu-2035

Arbetet med en ny översiktsplan ftir Dals-Eds kommun startade 2018 med en

medborgardialog. Synpunkterna från rnedborgardialogen har legat till grund for att
arbeta fram ett forslag till översiktsplan som nu går ut på samråd.

Sarnrådsperioden pågår under perioden 2A20-03-03 - 2020-05-10. Förslaget i sin helhet
fi nns på www.dalsed. se/oversiktsplan.

Samrådsgtranden ska ha inkommit till oversiktsplan@dalsed.se alternativt via post till
Dals-Eds Kommun, Box 31, 66821Ed.

Bdogas:
Sammanfattning av lorslaget
Sändlista

Postadress

Box 31

s-668 2l Ed

Besöksadress

Storgatan 27
Telefon
+46 (0)534-19000
Telefax
+46 (0)534-10550

Bankgiro
534-4072
Org.nr
212000-1413

Internet: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

12



DAI.S.EDS
KOMMUN

SAMRÅD

S a mmanfalt ni ng av fö rs I ag et :
Översiktsplanen bygger på Boverkets ÖP-modell och utgår från fiira utvecklingsområden:
kompetens, demokrati, plats och rniljö. Förslaget innebär inga stora lorändringar i mark-
och vattenanvändningen utan främst en effektivisering av redan bebyggda ytor.
Bostadsbebyggelsen foreslås koncentreras till Eds tätort, även om en utveckling av
landsbygderna är positivt. Områden ftir bebyggelseutveckling i tätorten är områden som
redan är exploaterade och detaljplanerade; Årbol, Le-området och centrum. Utöver detta
ftireslås också en ftirtätning av bebyggelsen runt Lilla Le samt exploatering av
LlS-ornrådet Timmerdalen/Bergslätt. I forslaget framhävs potentialen med att kartlägga
och marknadslora tomma hus. Många av dessa är belägna i landsbygderna och skulle
kunna bidra till en positiv landsbygdsutveckling.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ses soln ett viktigt verktyg ft)r att locka
både nya fritids- och pennanentboende tillkommunen, men också Ibr att kunna behålla
servicen fiir de som redan idag är bosatta på landsbygden. I ftirslaget integreras den
befintliga LIS-planen med vissa forändringar. Bälnäs/Skansen, Sund och Asslerud
floreslås utökas med nya områden. Ett flertal områden minskar till viss del på grund av
minskat strandskydd, men exploatering av dessa områden bedöms fortfarande rnöjlig.
Området Stamnåra utgår.

För industriverksamheter och handel ftireslås en expandering inorn nuvarande områden
Jordbron och Eds-Torp. Utöver dessa pekas området vid Storängen ut då det har goda
lorutsättningar ltir industriverksamhet.

Översiktsplanen fiireslår en satsning på gröna näringar, naturturism och friluftsliv, vilka
kommunen har goda ft)rutsättningar att utveckla.

Oversiktsplanen trycker på vikten av att behålla persontrafiken lor tågresenärer genom
Eds centrum. Utveckling av "trainshopping" är en möjlighet aff stärka handeln och
aktiviteter i centrum, genom klimatsmarta transporter med besökare från Dalsland och
Norge. Det finns också en stor potential i kommunen fi)r att öka cyklingen och
översiktsplanen fijreslår därftr en satsning på gång- och cykelvägar. Trafiken i Eds tätort
ska göras säkrare genom en omdragning av vägen for att leda bort den tunga trafiken till
Hökedalen och Nössemark.

I översiktsplanen har de tidigare antagna ördjupade översiktsplanerna ör Ed och
Nössemark samt LlS-planen for Dals-Eds kommun integrerats med vissa justeringar och
dessa upphör därfiir att gälla i sarnband med att ny ÖR nu-2035 antas. FÖP Ed har i stort
sett helt integrerats i ltirslaget till ny ÖP-nu-2035 med tillägg av nytt utvecklingsområde
ör industri vid Storängen medan f'Öp ör Nössemark till största del utgår även om vissa
delar i form av ställningstagande och vägledning behålls.

Postadress

Box 3l
s-668 2l Ed

Besöksadress
Storgatan2T

Telefon
+46 (0)534-19000
Telefax
+46 (0)534-10550

Bankgiro
534-4072
Org.nr
212000-1413

Internet: www.dalsed.se E-post: komrnun@dalsed.se
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Siindlista
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Fyrbodal
Bengtsfors kommun
Färgelanda kommun
Munkedals kommun
Tanums kommun
Årjangs kommun
Haldens kommun
Aremark kommun
Melleruds kommun
Åmåls kommun
Lantmäteriet B en gts fors
Vattenfall
Västtrafik
Skanova
Företagarna
Regionmuseet Vänersborg
Socialnämnden, Dals-Eds kommun
FOKUS-nämnden, Dals-Eds kommun
Plan- och byggnadsnärnnden, Dals-Eds kommun
Kommunala pensionärs- och handikapprådet, Dals-Eds kommun
Folkhälsorådet, Dals-Eds kommun
Näringslivsrådet, Dals-Eds kommun
Dalslands Miljö- och Energinännd, Dals-Eds kommun
Västarvet, Dals-Eds kommun
Edshus AB

Postadress

Box 31

s-668 21 Ed

Besöksadress
Storgalan2T

Telefon
+46 (0)534-19000
Telefax
+46 (0)s34-10550

Bankgiro
534-4072
Org.nr
212000-1413

Internet: www.dalsed.se E-post: kommun(ädalsed.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-09-o2

ARENDE 4 Dnr KS 2020/530

Försäljning av mark i del av kvafteret Ugglan i Mellerud

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. försälja cirkaT 500 m2 mark idelav kvarteret Ugglan i Mellerud till Hovdala Uweckling AB
för 96 kronor/m2 - totalt 720 tkr - enligt föreliggande avtal,

2, ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljning av mark i kvarteret Ugglan i

Mellerud enligt föreliggande avtalsförslag och underteckna avtal för kommunens räkning.

Sammanfattning av ärendet

Hovdala Utveckling AB (556969-0026) vill uppföra nio parhus samt ett gemensamhetshus i

kvarteret Ugglan i Mellerud. Bostäderna avses upplåtas genom kooperativ hyresrätt/bostadsrätt
eller hyresrätt,

Tomgltan är cirka 7 500 m2 och köpeskillingen är 96 kronor/m2, totalt 720tkr.

Beslutsunderlag
. Köpeavtal- Melleruds kommun/Hovdala UWeckling AB
. Karta
. Plankarta - Detaljplan kvarteret Ugglan
. Skiss över planerad byggnation
r Geotekniskundersökning
. Miljöteknisk markundersökning
o Planbeskrivning - Detaljplan kvarteret Ugglan

Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arhetsutskott den I september 2O2O,

BILAGA
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Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-08-24 KS 2020/530

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Försäljning av mark i del av kvarteret Ugglan i Mellerud

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. försälja cirkaT 500 m2 mark idelav kvafteret Ugglan iMellerud till Hovdala Utveckling AB

för 96 kronor/m2 - totalt 720 tkr - enligt föreliggande avtal.

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljning av mark i kvarteret Ugglan i

Mellerud enligt föreliggande avtalsförslag och underteckna avtal för kommunens räkning.

Sa m manfattning av ärendet

Hovdala Utveckling AB (556969-0026) vill uppföra nio parhus samt ett gemensamhetshus i

kvafteret Ugglan i Mellerud. Bostäderna avses upplåtas genom kooperativ hyresrätt/bostadsrätt
eller hyresrätt.

Tomtytan är cirka 7 500 m2 och köpeskillingen är 96 kronor/m2, totalt 720 tkr.

Beslutsunderlag
. Köpeavtal- Melleruds kommun/Hovdala Utveckling AB.
. Kata
. Plankarta - Detaljplan kvarteret Ugglan
. Skiss över planerad byggnation
. Geoteknisk undersökning
. Miljöteknisk markundersökning
. Planbeskrivning - Detaljplan kvarteret Ugglan

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
0530-181 72

magn us.olsson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Samhällsbygg nadschefen
Ekonom sam hällsbygg nadsförvaltn ingen

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltn ingen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148816
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Säljare:

Köpare:

Melleruds kommun 212000-1489
464 80 Mellerud

Hovdala UWeckling AB 556969-0025
Bygatan 53,263 61 Viken

100o/o

100o/o

Fastighet: Del av Ugglan 9 och delav Erlandsrud 2:2

1. Bakgrund:

Köparen vill förvärva mark för att uppföra bostäder.

2. Marköverlåtelse:
Säljaren överlåter genom försäljning till Köparen del av fastigheten Ugglan 9 och del av fastigheten
Erlandsrud 2:2. Försäljningsområdet, vilket fortsiittningsvis benämns Fastigheten, är markerat med röd
begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. Fastigheten år cirka 7 500 kvm.

3. Förutsättningar för avtalet:
Köparen ska uppföra bostadshus i området enligt gällande detaljplan för kvarteret Ugglan (bilaga 2).
Byggnaderna uppförs enligt redovisad skiss om 9 parhus (18 Lgh) samt gemensamhetshus (bilaga 3).

Bostäderna avses upplåtas genom kooperativ hyresrätt/bostadsrätt eller hyresrätt.

Marken får endast brukas för angivna ändamål och i enlighet med de bestämmelser avseende byggrätt
med mera som anges i för området gällande detaljplan.

Köparen ska ansvara för och bekosta samtliga projekterings-, bygg- och anläggningsåtgärder inom
Fastigheten. Köparen ska vidare svara för och bekosta genomförande av de återställande- och
anslutningsarbeten, som krävs på allmän platsmark invid fastigheten tillföljd av Köparens bygg- och
anläggningsarbeten.

4. Etablering samt åtgärder under byggtiden:
Innan exploatering påbörjas ska Köparen kontakta väghållaren, Melleruds kommun, för att säkerställa
trafik och allmänna anläggningar.

5. Byggnadsskyldighet:

Kommunens vilja är att hjälpa företag att etablera sig i kommunen. Därför strävar kommunen efter att
kommunala tomter som säljs ska bebyggas och bidra till ett levande samhälle. För att förhindra att
tomter köps för spekulation och blir obebyggda ståller kommunen krav på att byggnation ska
färdigståillas inom en viss tid,

Köparen ska senast inom 2 år från lagakraftvunnet bygglov påbörja uppförandet av 9 parhus,
gemensamhetslokal samt anläggningar i enlighet med gällande detaljplan och redovisade planer.
Byggnationen ska vara fiirdigställd inom 5 år från det att erhållet bygglov vunnit laga kraft.
Byggnationen anses vara färdigställd när slutbesked har erhållits, Eventuell rättsprocess eller andra
orsaker utanför Köparens samt Säljarens kontroll förlänger tidsfristen automatiskt.

r
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Om detta inte uppfiTlls har Säljaren rätt att erhålla ett löpande vitesbelopp om 20 o/o av köpeskillingen
för varje påbörjat år som byggnationen försenas. Alternativt kan Köparen sälja tillbaka fastigheten till
kommunen för 90 o/o av ursprunglig köpeskilling och 90 o/o av VA-avgift om denna är erlagd. Vid ett
återköp av fastigheten ersätter inte kommunen för övriga kostnader som lagts ner på fastigheten.
Kommunstyrelsen kan medge tidsförlängning vid försening om förseningen beror på håndelser som
Kommunstyrelsen bedömer att Köparen inte har kunnat förutse. Paterna ska därvid tråffa ett skriftligt
avtal angående den nya tidsfristen.

6. Köpeskilling:

Köpeskillingen för fastigheten uppgår till Nittiosex (96) kronorl mz eller Sjuhundratjugo tusen (720 000)
kronor. Att erläggas samt justeras efter lantmåteriförrättning till fullo vid lagakraftvunnet bygglov samt
genomförd lantmäteriförrättning. Köparen förbinder sig att söka bygglov senast 18 månader efter detta
avtals undertecknande, i annat fall faller detta Altal om inte annat överenskommits skriftligen.

7. Tillträde och betalning:
Tillträdesdag är när köpakillingen har erlagts och villkoren enligt punkten 16 nedan uppffllts. Så snart
köpeskillingen erlagts ska Säljaren uppråtta köpebrev och överlämna detta till Köparen. Säljaren ska på

tillträdesdagen överlämnad de handlingar till Köparen som behövs för att söka lagfart.

8. Inteckningar/Servitut:
Såljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas eller har förmån av något servitut,
nyttjanderätter, ledningsrätter, pantbrev, utmätnings- eller kvarstadsanteckningar.

9. Fastighetsbildning och ledningsrätt M.M:

Lagfartskostnaden ska betalas av Köparen. Köparen ansöker om och bekostar bildandet av för
exploateringen erforderliga gemensamhetsanläggningar (exempelvis VA och kvartersgator) enligt
anläggningslagen samt eventuella fastighetsbildningsåtgärder. Köparen bekostar alla
Lantmäterikostnader som uppkommer med anledning av detta avtal.

lO. Räntor, Skaft M.M:

Räntor, skatter och avgifter för markområdet betalas av Säljaren i den mån de belöper på tiden före
tillträdesdagen och för tiden därefter av Köparen.

11. Fastighetens skick:
Fastigheten överlåts i det skick den befinner sig i på tilllrädesdagen om inte annat särskilt anges i detta
köpeavtal.

Köpare och Säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt. Köparen har
beretts tillfälle att före köpet undersöka Fastigheten. Köparen äger kännedom om rådande mark- och
grundfcirhållanden. En översiktlig geoteknisk undersökning (bilaga 4) och en miljöteknisk
markundersökning (bilaga 5) finns för Fastigheten.

12. Anslutningsavgifter mm. :

Fastigheten är belägen inom kommunalt VA-verkamhetsområde och fastighetens
gemensamhetsanläggning ska anslutas till Melleruds kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Köparen betalar anslutnings- och anläggningsavgifter för vaften och avlopp enligt
vid betalningstillfället gällande VA-taxa (bilaga 6). Köparen svarar även för övriga anslutningar såsom
elanslutning mm. Det åligger Köparen att hos respektive ledningsägare i god tid förvissa sig om
eventuella befintliga ledningars läge. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska om möjligt användas.

ryL18
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13. Ändringar och tillågg:
Ändringar av eller tillägg till detta avtal, inklusive dess bilagor, kräver ör sin giltighet att en skriftlig
överenskommelse undeftecknas av båda pafter.

14. överlåtelse:
Parterna har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till detta avtal
utan Såljarens skriftliga godkännande. Dock äger Köparen rätt att överlåta Avtalet till helägrt
dotterbolag, kooperativ Hyresrättsförening eller Bostadsrät6förening

15. Tvist
Tvist ianledning av detta avtal ska, om inte annan överenskommelse träffas, avgöras i srensk domstol
med tillämpning av svensk lagstiftning med Vänersborgs Tingsrätt som första instans.

16. Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning av:

- Att minst 15 st. bostäder är bokade av framtida kooperativa hyreryäster och eller
bostadsrättsinnehavare. senast den 202 1-06 30.

- Att projektet erhåller bankfinansiering,

I övrigt gäller vad ijordabalken eller annars i lag stadgas om kcip av fast egendom.

17. Bilagor
Bilaga 1: Karta

Bilaga 2: Detaljplan för Kv. Ugglan, Laga kraft 2020-02-2L

Bilaga 3: Skiss över planerad byggnation

Bilaga 4: Geoteknisk undersökning

Bilaga 5: Miljöteknisk markunderxikning

Bilaga 6: Melleruds kommuns VA-taxa

18. Utuäxling av kontraktet
Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vilka Såiljare och Köpare bgit var sitt.

/
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Säljarens underckrift - Melleruds kommun

Mellerud 2020-

Magnus Olsson
I m h ä I ls b ygg nadsförva ltn ln gsche f
Ovanstående Säljares namnteckning bevittnas

Underskrift och namnförtydligande

Köpa underskrift - Hovdala Utveckling AB

0e-

Underskrift och namnföfidligande

Mellerud ZOZO-OI -Oo

Johan Lyrevik

{co/;l e_ f,.rl5o,^.

Underskrift och namnförtydligande

^4

Tomas EK

Ovanstående
l<å^pt.nls
ffi nåmnteckning bevittnas

Underskrift och namnförtydligande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ARENDE 5 Dnr KS 2OL71465

Svar på motion om att uppföra en fast scen vid parken P D
Lu ndg rensgata n/ Bergsgata n

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att

1. rusta upp P D Lundgrens torg,

2. utreda förutsättningar för en fast scen,

3. finansiering sker genom att ianspråkta 300 tkr för centrumuWeckling i investeringsbudget
för 202L.

Sammanfattning av ärendet

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 20t7 att kommunfullmäktige beslutar att
uppföra en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. Parken är idag
förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter,
allsång, ideella evenemang och framträdanden av olika slag,

Detta är en park/yta som har varit under förändring sedan 1948 och olika verksamheter
har jobbat för att utveckla området under dessa år. Under 2018 tog samhällsbyggnads-
förvaltningen fram ett förslag på att rusta upp hela området och göra det mycket attraktivt
och sökte pengar från olika ställen för att få ner kostnaderna för att rusta upp parken.
Tyvärr fick kommunen inte pengarna och ärendet stannade upp,

Det är mycket jobb gjort på att få till detta och det finns förslag på kostnader och hur man har
tänkt. Förslaget till en fast scen i det här området känns inte ekonomiskt försvarbart när man
inte har gått titt grunden i förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram. En fast scen
i det här området anses inte bli bra när det ska vara en park där det är tänkt att skapa en lugn
miljö och att parken ligger mitt iett bostadsområde.

Tillväxtenheten har hörts i ärendet och med läget och området så rekommenderar de ingen
fast scen.

Beslutsunderlag

o Motion.
r Arbetsutskottets beslut 20t7-09-I2, 9 342.
. Kartskiss.
. Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, g 249.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
3

5249 Dnr KS 20171465

Svar på motion om att uppföra en fast scen vid parken P D
Lu ndg rensgata n / Bergsgata n

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att

1. rusta upp P D Lundgrens torg.

2. utreda förutsättningar för en fast scen,

3. finansiering sker genom att ianspråkta 300 tkr för centrumuWeckling i investeringsbudget
för 202L.

Reservationer

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 20t7 aft kommunfullmäktige beslutar att
uppföra en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. Parken är idag
förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter,
allsång, ideella evenemang och framträdanden av olika slag.

Detta är en park/yta som har varit under förändring sedan 1948 och olika verksamheter
har jobbat för att uWeckla området under dessa år. Under 2018 tog samhällsbyggnads-
förvaltningen fram ett förslag på att rusta upp hela området och göra det mycket attraktivt
och sökte pengar från olika ställen för att få ner kostnaderna för att rusta upp parken.
Tyvärr fick kommunen inte pengarna och ärendet stannade upp.

Det är mycket jobb gjort på att få till detta och det finns förslag på kostnader och hur man har
tänkt, Förslaget till en fast scen i det här området känns inte ekonomiskt försvarbaft när man
inte har fått till grunden i förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram. En fast scen
i det här området anses inte bli bra när det ska vara en park där det är tänkt att skapa en lugn
miljö och att parken ligger mitt i ett bostadsområde.

Tillväxtenheten har hörts i ärendet och med läget och området så rekommenderar de ingen
fast scen.

Beslutsunderlag

o Motion,
o Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, 5 342.
o Kaftskiss.
. Sam hä llsbygg nadsföwa ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att

1. rusta upp P D Lundgrens torg.

2. utreda förutsättningar för en fast scen.

Justera Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
4

3. finansiering sker genom att ianspråkta 300 tkr för centrumutveckling i investeringsbudget
för 2021.

Ulf Rexeford (SD): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att

1. rusta upp P D Lundgrens park

2. finansiering sker genom att ianspråkta 300 tkr för centrumutveckling i investeringsbudget för
202r.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Svar på motion om att uppföra en fast scen vid parken P D Lundgrens-
gatan/Bergsgatan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att

1. rusta upp parken enligt förslag.

2. införskaffa portabel scen.

3. finansiering sker genom investeringsbudget 2021,

Sammanfattning av ärendet

Anette Levin (L) foreslår ien motion den 11 augusti 2017 att kommunfullmäktige beslutar att
uppföra en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. Parken är idag

förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter,
allsång, ideella evenemang och framträdanden av olika slag.

Detta är en park/yta som har varit under förändring sedan 1948 och olika verksamheter
har jobbat för att utveckla området under dessa år. Under 2018 tog samhällsbyggnads-
förvaltningen fram ett förslag på att rusta upp hela området och göra det mycket attraktivt
och sökte pengar från olika ställen för att få ner kostnaderna för att rusta upp parken.

Tyvärr fick kommunen inte pengarna och ärendet stannade upp.

Det är mycket jobb gjort på att få till detta och det finns förslag på kostnader och hur man har
tänkt. Förslaget till en fast scen i detta området känns inte ekonomiskt försvarbart när man inte
har fått till grunden i förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde. En fast scen i detta
området anses inte bli bra när det ska vara en park där det är tänkt att skapa en lugn miljö, och
att parken ligger mitt iett bostadsområde.

Tillväxtenheten har hörts i ärendet och med läget och området så rekommenderar de ingen
fast scen.

Beslutsunderlag
. Motion.
. Arbetsutskottets beslut 2Ot7-O9-I2, g 342
o Kartskiss.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-04-2r KS 20171465

Patrik Tellander
Utredare/utbildare
0530-182 16

patrik.tellander@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadchef

Beslutet skickas till Anette Levin (L) och Kommunstyrelsen

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se24
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
20L7-O9-L2

sida
30

S 342 , Dnr KS 2Ot7/465.292

Motion om att upBföra en fast scen vid parken P D
Lundg rensgata n/ Bergsgata n, utred ningsuppdrag

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
19 december 2O77.

Sammanfattning av ärendet

Anette Levin (L) föreslår ien motion den 11 augusti 2O77 att kommunfullmäktige
beslutar att uppför en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan.
Parken är idag förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges
möjlighet till spontana aktiviteter, allsång, ideella evenemang och frarirträdanden
av olika slag.

Beslutsunderlag
. Motion.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge xxxx i

uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget
ska ske rrid arbetsutskottets sammanträde den xx xxxx 2017.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
T.f. kommunchefen

K;:f'"'

sign Utd ragsbestyrkande

26



i,ii'
::t i . L

l'' , ;,ll ili j i i: ::r.
,.'.i

,, :iit. ti.-,i

2017 "ufl- 1 i

)
Liberolernq Till Kommunfullmäktige i Melleruds kommun

MOTION - om att uppftira en fast scen vid parken PD Lundgrensgatan/Bergsgatan

Från Liberalernas sida fiireslås att Melleruds kommun uppfor en fast placerad scen i parken

PD Lundgrensgatan/ Bergsgatan. Parken är i dag forhållandevis lite använd och genom att

uppftira en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter, allsång, ideella evenemang och

framträdanden av olika slag.

Scenen kan med ftirdel byggas i kommunal regi, genom utbildningsprojet eller annan lämplig
form och behöver inte vara i det dyrare slaget. Fran Liberalernas sida anser vi att kommunen

bör arbeta mer aktivt med att öka antalet mötesplatser som främjar kultur och livskvalit6. Att
uppfora en scen i parken är ett litet steg i rätt riktning.

Mellerud den 2017-08-11

F

Levin

i Mellerud
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ARENDE 6 Dnr KS 20201514

Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond -
utdelning bokslut 201.9 samt redovisning från Lions Club Mellerud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1. utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för 2019 med 89 624,62 kronor

2. godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning för riktade ändamål baserat på

tidigare års utdelningar från fonden.

Sammanfattning av ärendet

Bokslutet för Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som Melleruds
Kommun har förvaltat 2019 är klart. Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet uppgår till 205 466,62
kr.

I denna stiftelse är ändamålet att den årliga avkastningen efter skatt, alternativt att högst 3 0/o

av innestående kapital, får sökas och användas i utåtriktad verksamhet i samma anda som
tillämpas av Melleruds Lions Club, Kommunstyrelsen delar från och med 2019, årligen ut
föregående års avkastning (efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club Mellerud att
använda till stiftelsens ändamå1.

Under bokslutsåret har en extra utdelning, enligt beslut Dnr KS2019/569, betalats ut efter
inkommen ansökan från Lions Club Mellerud, Det för att bokslut 2018 inte kunde dela ut någon
utdelning på grund av negativårlig avkastning. Beloppetsom betalades utvar 115 842kr.
Detta belopp räknas av från årets avkastning för fritt eget kapital, dvs 205 466,62 kr -115 842
kr = 89 624,62 kr vilket ger ett utdelningsbart medel på motsvarande 89 624,62 kr.

Lions Club Mellerud har redovisat och förklarat vad tidigare utbetalningar har gått titt for
ändamå|. Dessa ändamål uppfyller vad stiftarnas önskan är enligt stadgarna.
Kostnadsredovisningen och samtal med Lions Club Mellerud visar på att utdelningarna går till
aktiviteter som är i Lions anda, precis som testamentsgivaren önskade. Lions är medvetna om
att utdelningarna inte är bidrag till deras dagliga verksamhet utan ska ses mer något utöver och
som i största del ska gynna berörda invånarna i Mellerud på ett eller annat sätt.

Beslutsunderlag
. Ärsredovisning 2019 Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
r Kostnadsredovisning från Lions Club Mellerud
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandtas av kommunstyrelsens arbetsutskoft den I september 2020,
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Kommunstyrelsen

Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud
minnesfond - utdelning bokslut 2Ot9 samt redovisning från
Lions Club Mellerud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för
2019 med 89 624,62 kronor

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning
för riktade ändamål baserat på tidigare års utdelningar från fonden.

Sammanfattning av ärendet

Bokslutet för Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som
Melleruds Kommun har forvaltat 20L9 är klart. Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet
uppgår till 205 466,62kr.

I denna stiftelse är ändamålet att den årliga avkastningen efter skatt, alternativt
att högst 3 o/o av innestående kapital, får sökas och användas i utåtriktad
verksamhet i samma anda som tillämpas av Melleruds Lions Club.
Kommunstyrelsen delar från och med 2019, årligen ut föregående års avkastning
(efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club Mellerud att använda till
stiftelsens ändamå1.

Under bokslutsåret har en extra utdelning, enligt beslut Dnr KS2019/569, betalats
ut efter inkommen ansökan från Lions Club Mellerud. Det för att bokslut 2018 inte
kunde dela ut någon utdelning på grund av negativ årlig avkastning. Beloppet som
betalades ut var 115 B42kr. Detta belopp räknas av från årets avkastning för fritt
eget kapital, dvs 205 466,62 kr -115 842 kr = 89 624,62 kr vilket ger ett
utdelningsbart medel på motsvarande 89 624,62kr.

Lions Club Mellerud har redovisat och forklarat vad tidigare utbetalningar har gått
till for ändamå1. Dessa ändamål uppfyller vad stiftarnas önskan är enligt stadgarna.
Kostnadsredovisningen och samtal med Lions Club Mellerud visar på att
utdelningarna går till aktiviteter som är i Lions anda, precis som testamentsgivaren
önskade. Lions är medvetna om att utdelningarna inte är bidrag till deras dagliga
verksamhet utan ska ses mer något utöver och som i största del ska gynna
berörda invånarna i Mellerud på ett eller annat sätt.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjånsteskrivelse

Komm u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-08-11 K520201574

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se29
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Controller
Lions Club Mellerud

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre I seförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2020-08-11 K520201574

Therese Israelsson
Controller
0s30-18032
therese. israelsson@mellerud.se

Sida
2 (2)

Beslutsunderlag
. Ärsredovisning 2019 Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud

minnesfond
o Kostnadsredovisning från Lions Club Mellerud
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Ko s tnadsr e dovis n in g D o n atio ns leo nto v e rksamh ets åre t 2 0 I I /2 0 2 A,

Tidningspaket NÄL-akuten (sept. - dec.)
Tidningspaket Dalslands Sjukhus. akuten
Kostnader Luciafi rande via vfudhemmen
Delkostnad Julmarknad
Julgåvor via Hemsj ukvården
Underhållning på Kulturbruket ftir kommunens pensionåirer med
bl. a Östen med Resten.
Mjukis-Lejon till barn via Ambulansorganisationen.
Bamcancerfonden tillsammans med Köpmannaföreningen.
Hjärtstartare vid Upperuds Båtklubb.

D o nutio ns konto, lco nto stltll ning

Ing. saldo 2019-07-01
Renta 2019-12-31
Fondavkastring/utbetalni ng 2A20 -07 -2A
Kostnader enl. ovan

1.425-
3.294:-

10.9?0:-
6.617:-

17.90i:-

84.540:-
5.400:-

16.000:-g=
161.431 :-

60,154:22
65:37

I 15.842:-

3fi::
14.630:59
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ARSREDOVISNING 2OL9

Stiftelsen Sven-Eric & lngegerd Nilssons från Mellerud
minnesfond

Org.nr. 802480-2111
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Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr. 802480-21LL

ÅnsneoovrsNrNc FöR 2or9

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun tillika förvaltare för stiftelsen Sven-Eric och
Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

Förva ltn i n gsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen förvaltats av kommunstyrelsen i Melleruds Kommun. Stiftelsens förmögenhet
samförvaltas med flera andra stiftelsers kapital på ett fondkonto med andelar i Nordea
Donationsmedelsfond Utd.

Stiftelsens ända
innestående kapital
kommun, ungefär i

är att den årliga avkastningen efter skatt, samt högst 3%o av
får sökas och användas i utåtriktad verksamhet inom Melleruds
samma anda som Lions Club Mellerud, gärna i samverkan.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret slut
För bokslut 2018 blev det ingen utdelningsbar avkastning vilket gjorde att stiftelsen
riktade mottagare Lions Club Mellerud ansökte om utdelning enligt alternativ 2, dvs högst
3 o/o dv innestående kapital vilket inkluderade bundet kapital.

Detta blev beviljat enligt beslut Dnr KS 2Ot9/569 med belopp 1t5 842 kr och som blev
utbetalat till Lions Club Mellerud 2020-01-31.

Väsentlioa händelser efter räkenskaosåret
Vi har båaktat hur effekterna av COVID-l9 utbrottet kan komma att påverka stiftelsen
framtida utveckling. Vi bedömer att påverkan på stiftelsen är begränsad.

Ekonomi

20t9 2018 2017

Utdelningar

Räntor

Ärets resultat

Stiftelsens kapital

73 926,80

228,L6

294 662,50

4 156 070,60

rLg 420,22

0

-89 196,38

3 861 408,04

58 288,44

0

-L L27,56

4 077 810,42

Stiftelsens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. Utdelningar redovisas
direkt mot eget kapital och stiftelsens kapital delas upp i bundet och fritt stiftelsekapital.
Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet som motsvarar det belopp som är tillgängligt för
utdelning för bokslut 2019 89 624,62 kr efter justering av extra utdelningen. p4

1
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Stiftelsen Sven-Eric lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr. 802480-2111

NOT

2019 2018

RESULTATRAKNINGEN

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Räntor
Summa intäkter

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

Verksam hetens resultat

Finansiella poster
Nedskrivning av fi nansiella
anläggningstillgångar
Aterforing av nedskrivning av
finansiella poster

Summa fi nansiella poster

Stiftelsens resultat före skatt

Stiftelsens resultat efter skatt

58 329.96 102 220.22

0.00 -191 416.60

ä6132-60 0.00

236 332.60 -{91 416.60

294 662.56 -89 196.38

294 662.56 -89196.3849

73 926.80
228.16

74154,96

119 420.22
0.00

119 420.22

-15 825.00
0.00

-{5 825.00

-17 200.00
0.00

-{7 200.00

2
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BALANSRÄKNING

TILLGANGAR

Anläg gningstillgångar
F i n a n sie I I a a n I ägg n i ng sti llg ång a r
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgån gar
Ko rtfri st ig a ford ri n g a r
Övriga fordringar

Kortfristiga p lace ringar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

STIFTELSEKAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Bundet kapital vid årets början
Under året erhållet donationskapital
Föråndring av bundet eget kapital
Summa bundet eget kapital vid årets slut

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Överfört till och från bundet eget kapital
Lämnade och återförda bidrag
Arets resultat
Summa fritt eget kaptial vid ärets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Stiftelsen Sven-Eric lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr. 802480-211 1

NOT

2019 2018

0-002
0.00

0.00

4 000 000.00

168 570.60
4 168 570.60

-3 950 603.98
0.00
ooo

-3 950 603.98

89 195.94
0.00
0.00

-44_962-50
-205 466.62

'4 156 070.60

0.00
:12100-00
-{2 500.00

3163_662-4II
3 763 667.40

0.00

0.00

107 740.64
107 740.64

-3 950 603.98
0.00
0-00

-3 950 603.98

-121206.44
0.00

121206.00
891903f!
89 195.94

-3 861 408.04

0.00
10_000-00
-10 000.00

4 168 570.60 3 871 408.04

3

SUMMA STIFTELSEKAPITAL OCH SKULDER -4 168 570.60 -3 871408.04

Noter

Not l. Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnåmndens allmånna råd

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdeneLt

35



Stiftelsen Sven-Eric lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr. 802480-2111

2019-12-31 2018-12-31Not 2. Finansiella anläggningstillgångar

lngående anskaffningsvärde
- lnköp
- Försäljningar/utrangeringar
- Omklassiflceringar
Utgående anskaffningsvården

lngående nedskrivningar
- lngående nedskrivningar
- Aterforda nedskrivningar
- Omklassificeringar
- Arets nedskrivningar (anskaffningsvårde)
Utgående nedskrivningar

Redovisat värde

Antal andelar i Nordea Donationsmedelfond:
Marknadsvärde på fondandelar 201 9-12-31

Belopp vid årets ingång
Omfört från bundet kapital
Arets resultat
Beslutade anslag/utdelningar
Belopp vid årets utgäng

-236 332.60
0.00

236 332.60
0.00
0-00
0.00

4 000 000.00
0.00
0.00

4_0!0_000-00
0.00

4 000 000.00
0.00
0.00
oo0

4 000 000.00

0.00
-44 916.00

0.00
0.00

=1_gL4t_6-0L
-236 332.60

0-0!
-205 466.62

Not 3. Eget kapital
Utdelningar redovisas direkt mot eget kapital som är uppdelat i bundet och fritt eget stiftelsekapital

0.00 3 763 667.40

28 433.3845 st
4 325 010.65 kr

Bundet stiftelsekapital Fritt stiftelsekapital
3 950 603.98 89 195.94

0.00 0.00
0.00 -294 662.56
0-00

3 950 603.98 (.tL
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Stiftelsen Sven-Eric lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr. 802480-211 1

Not 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Underskrifter

Lt- 4

lnga
lnga

lnga
lnga

e
ön

u

o omas

h/L--
n

4

Mohamed

utf

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den
rhouseCoopers

Elin Kock
Auktoriserad revisor

a/,**
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Revisionsberättelse
Tillförvaltaren i Stiftelsen Sven-Eric & lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond, org.nr

802480-2111

Rapport om årsredovisn ingen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Sven-Eric & lngegerd Nilssons från Mellerud
minnesfond for år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
forenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revlsorns ansvar. Vi är oberoende i

förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Förvaltarens ansvar
Det är förvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Förvaltaren ansvarar även for den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar förvaltaren för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer vi riskerna for våsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att
utgöra en grund for våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i förvaltarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att fdrvaltaren använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

r utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera förvaltaren om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förvaltarens förvaltning för
Stiftelsen Sven-Eric & lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond för år 2019.

Enligt vår uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller
årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisorns ansvar. Viär oberoende iförhållande tillstiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

2av3
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for vårt
uttalande.

Förvaltarens ansvar
Det är förvaltaren som har ansvaret för forvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om förvaltaren i något väsentligt
avseende:

r företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

. på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisn ingslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättn ingsskyldig het mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.

Karlstad den 3 juni 2020

Öhrlin gs PricewaterhouseCoopers AB

EIin Kock

Auktoriserad revisor

3av3
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

Änenor z Dnr KS 20201515

Permutation av Al. Josefssons sjukvårdsfond

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar ansöka om permutation för stiftelsen AJ Josefssons Sjukvårdsfond.
Ansökan avser att ändra stadgarna enligt följande:

Tillpersoner i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i
övngt, som besuäras av alluarlig eller långvanjg sjukdom, och därfcir behöva anlita läkare eller
sjukhusuår{ men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen.

Kommunstyrelsen ger controllern i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet
och föra vidare talan i ärendet med dem.

För att få fler sökande till sjukvårdsfonden rekommenderas nuvarande förskrifterna ändras om
till "personer i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i

övrigt, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller
sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen."

Sammanfattning av ärendet

Enligt stiftelsens nuvarande stadgar ska avkastning gå till personer inom Grinstad socken, som
besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller sjukhusvård,
men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen.

Detta villkor har gjort att ingen utdelning gjorts på flera år enligt tidigare upprättade bokslut,
Detta trots att personal inom Socialförvaltningen försökt att hitta lämpliga sökanden. Under
20L7 fann man en person som sannolikt kunde söka medel ur stiftelsen men som inte bodde i

Grinstad socken utan en annan del av kommunen. En utvidgning av möjliga sökanden från
boende i Grinstad socken till att omfatta boende i hela Melleruds kommun borde öka
förutsättningarna för stiftelsen att fullgöra sitt syfte.

En generell översikt på antal invånare visar på att enligt SCB:s statistik för kvartal 12020 är
folkmängden i Melleruds kommun 9259 st, Vid en allmän sökning per dagens datum på antal
invånare i Grinstad framkommer att776 registrerade personer med adress Grinstad. Detta
innebär inte att samtliga boenden i Grinstad är lämpliga sökande till denna fond, Totalt
motsvarar Grinstads invånare cirka 8 o/o av kommunens invånare. Därmed är det lämpligt att
utvidga området så det är möjligt att hela Melleruds kommuns invånare kan ha möjlighet att
söka,

För att ta hänsyn till stiftarens avsikter med denna fond bör förändringen i första hand ta i

beaktade om den ursprungliga formuleringen för att sedan göra ett tillägg med utvidgningen
som i andras hand.

För att få fler sökande till sjukvårdsfonden rekommenderas nuvarande förskrifterna ändras om
till "personer i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i

övrigt, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller
sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen,"
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Beslutsunderlag
. Stadgar AJ. Josefssons sjukvårdsfond
e Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandtas av kommunstyrelsens arbetsutskott den I september 2O2O,
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Kommunstyrelsen

Permutation av AJ. Josefssons sjukvårdsfond

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar ansöka om permutation för stiftelsen AJ Josefssons
Sjukvårdsfond. Ansökan avser att ändra stadgarna enligt följande:

Till personer i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom
Melleruds kommun i övrigt, som besväras av allvarlig eller långvarig
sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller sjukhusvård, men är
mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen.

Kommunstyrelsen ger controllern i uppdrag att ansöka om permutation hos

Kammarkollegiet och föra vidare talan i ärendet med dem.

För att få fler sökande till sjukvårdsfonden rekommenderas nuvarande
förskrifterna ändras om till "personer i första hand inom Grinstad
socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i övrigt, som
besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därfor behöva anlita
läkare eller sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla
understöd av kommunen,"

Sammanfattning av ärendet

Enligt stiftelsens nuvarande stadgar ska avkastning gå till personer inom
Grinstad socken, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och
därför behöva anlita läkare eller sjukhusvård, men är mindre bemedlade
som ej erhålla understöd av kommunen.

Detta villkor har gjort att ingen utdelning gjorts på flera år enligt
tidigare upprättade bokslut. Detta trots att personal inom
Socialförvaltningen försökt att hitta lämpliga sökanden. Under 20L7 fann
man en person som sannolikt kunde söka medel ur stiftelsen men som
inte bodde i Grinstad socken utan en annan del av kommunen. En

utvidgning av möjliga sökanden från boende i Grinstad socken till att
omfatta boende i hela Melleruds kommun borde öka förutsättningarna
för stiftelsen att fullgöra sitt syfte.

En generell översikt på antal invånare visar på att enligt SCB:s statistik
för kvartal t 2O2O är folkmängden i Melleruds kommun 9259 st. Vid en
allmän sökning per dagens datum på antal invånare i Grinstad

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-148843
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framkommer att 776 st registrerade personer med adress Grinstad.
Detta innebär inte att samtliga boenden i Grinstad är lämpliga sökande
till denna fond. Totalt motsvarar Grinstads invånare ca B o/o av
kommunens invånare, Därmed är det lämpligt att utvidga området så

det är möjligt att hela Melleruds kommuns invånare kan ha mojlighet att
söka.

För att ta hänsyn till stiftarens avsikter med denna fond bör
förändringen i första hand ta i beaktade om den ursprungliga
formuleringen för att sedan göra ett tillägg med utvidgningen som i

andras hand.

För att få ner sökande till sjukvårdsfonden rekommenderas nuvarande
förskrifterna ändras om till "personer i första hand inom Grinstad
socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i övrigt, som
besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita
läkare eller sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla
understöd av kommunen."

Beslutsunderlag

Stadgar AJ. Josefssons sjukvårdsfond
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen 2020-09-02

ARENDE 8 Dnr KS 20201425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnder ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade
interkommunala gymnasiekostnader för 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -Z mkr. För 2019 erhöll nämnden medel
ur den så kallade Tlyktingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för
flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020.
Kultur-och utbildningsnämnden får även ca 6 mkr i etableringsersättning från migrationsverket
för 2020.

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på -5,9
mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två
skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

Ärets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -tS mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det s.k
balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och
kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant
återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvaftal 3. Några centrala medel att
finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verkamheten till gällande ramar. I budgeten tll202I
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr.

Beslutsunderlag
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 59,
o Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 251.
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Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag,

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnder ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade
interkommunala gymnasiekostnade r för 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden medel
ur den så kallade Tlytkingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för
flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020.
Kultur-och utbildningsnämnden får även ca 6 mkr i etableringsersättning från migrationsverket
för 2020.

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på -5,9
mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två
skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

Ärets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -15 mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det s.k
balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och
kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant
återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att
finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr.

Beslutsunderlag
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 59
. Komm unstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och
utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justerandes si Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnder ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade
interkomm unala gymnasiekostnader för 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -Z mkr. För 2019 erhöll nämnden medel
ur den så kallade Tlytkingpåsen" på 18,5 mkr, För att kompensera boftfallet av medel för
flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020.
Kultur-och utbildningsnämnden får även ca 6 mkr i etableringsersättning från migrationsverket
för 2020.

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på -5,9

mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två
skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

Ärets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -15 mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det s.k
balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och
kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant
återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvarLal 3. Några centrala medel att
finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med - 4 mkr.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148848
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Tilläggsanslag för I nterkomm unal ersättnin g 2O2O

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnåmnden beslubr att ansöka om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade
interkommunala gymnasiekostnader 2020.

Sammanfattning av ärendet

Interkommunal ersättning regleras i skollagen 50 $: En kommun som på ett nationellt program
har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för
utbildningen ska ersättas för sina kostnader ftjr elevens utbildnlng av dennes hemkommun,

Efter att Kultur och utbildningsförvaltningen varnat för kraftigt stigande IKE-kostnader i

december 2018 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden redan den 30 januari 2019 om ett
kaftigt sparbeting for förvaltningens ordinarie verksamheter. Orsaken till detta var att klara
ökade IKE kostnader inom nämndens verksamhetsområde 2019, Besparingarna bestod till
största delen minskning av stöd- och resurspersonal. Dessa besparingar gkk inte att uppnå helt
och samtidigt klara kraven enligt $$ 4 - IZ,3 kap Skollagen.

Rirvaltningschefen redogör frir ärendet.

Beslubunderlag

Tjänsteskrivelse - Tilläggsa nslag Interkomm u na I ersättning 2020

Bglutet skickastill

Kom m unstyrelsekontoret

lusterandes sign

kJ <-- Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

Änrnoe g Dnr KS 20201393

Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott inom individ- och
familjeomsorgen (IFO) 2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag med 3,1 mkr för att täcka det underskott som finns
inom IFO med anledning av utebliven täckning från Tlyktingpåsen".

Nämnden redovisade i bokslutet ett underskott på -2,3 mkr. För 2019 erhöll nämnden medel ur
den så kallade Tlyktingpåsen", Dessa medel finns inte att tillgå i år.

I prognosen för april prognostiserade socialnämnden ett underskott med -11,1 mkr avseende
ekonomiskt bistånd, familjehemsplacerade barn och ensamkommande unga.

Ärets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr, En budgetawikelse på -15 mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
s.k, balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och
kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant
återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att
finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten tll202L
minskas socialnämndens ram med -5,7 mkr.

Beslutsunderlag
. Socialnämndens beslut 2020-05-27, 9 67.
o Komm u nstyrelseförva ltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 5 252.
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Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott inom individ- och
familjeomsorgen (IFO) 2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag

Deltar ej
Daniel Jensen (KD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag med 3,1 mkr för att täcka det underskott som finns
inom IFO med anledning av utebliven täckning från Tlyktingpåsen".

Nämnden redovisade i bokslutet ett underskott på -2,3 mkr. För 2019 erhöll nämnden medel ur
den så kallade Tlyktingpåsen". Dessa medel finns inte att tillgå i år.

I prognosen för april prognostiserade socialnämnden ett underskott med -11,1 mkr avseende
ekonomiskt bistånd, familjehemsplacerade barn och ensamkommande unga.

Årets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr, Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -tS mkr hänförligt till
nämnderna, Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
s.k. balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och
kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant
återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medelatt
finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021
minskas socialnämndens ram med -5,7 mkr.

Beslutsunderlag
. Socialnämndens beslut 2020-05-27, g 67.
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens
begäran om tilläggsanslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott inom
individ- och familjeomsorgen (IFO) 2O2O

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag med 3,1 mkr för att täcka det underskott
som finns inom IFO med anledning av utebliven täckning från Tlyktingpåsen".

Nämnden redovisade i bokslutet ett underskott på -2,3 mkr. För 2019 erhöll
nämnden medel ur den så kallade Tlyktingpåsen". Dessa medel finns inte att tillgå
i år.

I prognosen för april prognostiserade socialnämnden ett underskott med -11,1 mkr
avseende ekonomiskt bistånd, familjehemsplacerade barn och ensamkommande
unga.

Ärets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -15 mkr
hänförligt till nämnderna, Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott
för 2020, som för Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om
kommunen kommer uppnå det s.k. balanskravet, där intäkterna ska överstiga
kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och kommuners skatteunderlagsprognos
från april var högst osäker och grundades på en markant återhämtning av svensk
produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att finansiera
tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste foftsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten
till 2021 minskas socialnämndens ram med - 5,7 mkr.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Pettersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomikontoret

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-04 KS 2020/393

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
el isabeth.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 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@meilerud.se52



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM M ANTRADESPROTOKO LL
Sammantrådesdatum
2020-a5-27

sida
10

567 Dnr: SN2020/230

IFO - ansökan om tilläggsmedel

Beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om utokade medel om 3,1 miljoner
kronor, för att täcka det underskott som finns inom IFO med anledning av utebliven tåckning
från "flyktingpåsen".

Sammanfattning av ärendet
Prognosl pekar på ett underskott på cirka 10,9 miljoner kronor på lfO. Underskottet kommer
från kostnaden ekonomiskt bistånd som tidigare till viss del finansierats genom 'Tlyktingpåsen"
likväl som ett underskott gällande familjehemsplacerade barn via konsulentstödda familjehem
inom verkamheten för Individ och familjeomsorgen - IFO samt kostnader för köpt vård
missbruksstöd och skyddsplaceringar,

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Presentation på sammanträdet

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunel@mellerudee
Malin Johansson, socialchef
Anette Karlsson, Tf sektorchef IFO

'-?=, '"' Utd ra gsbestyrka ndesig n
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

Änrruor ro Dnr KS 20201435

Svar på revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning

av kommunens årsredovisning.

Granskningsrapporten anger att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Utifrån rådande

omständigheter ("systemkraschen) kan dock revisorerna inte med rimlig grad av säkerhet
uttala sig om en huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och

finansiella ställning per 2019-L2-13. Det finns därvid en osäkerhet huruvida resultatet ger en

rättvisande bild för år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att med anledning av
osäkerheterna i räkenskaperna kan kommunstyrelsens bedömning av att resultatet inte är
förenligt med god ekonomisk hushållning varken tillstyrkas eller avstyrkas.

I g ranskn ingsra pporten fra mförs även neda nstående bedöm n i ng :

Verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Detta med anledning av att kommunstyrelsen inte fölier upp fullmäktiges må|.

Med bakgrund av ovanstående synpunkt kommer kommunstyrelsen i samband med delårs-
boklutet och bokslutet få en tydlig redovisning av nämndernas måluppffllelse kopplat till
kommunfullmäktiges må|. En anvisning för uppföljning av mål och ekonomi tagits fram under
året.

Beslutsunderlag
o Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019,

o Komm unstyrelseförva ltn i ngens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 253.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
B

S 253 Dnr KS 20201435

Svar på revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning

av kommunens årsredovisning,

Granskningsrapporten anger att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen, Utifrån rådande
omständigheter ("systemkraschen") kan dock revisorerna inte med rimlig grad av säkerhet
uttala sig om en huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och

finansiella ställning per 2019-12-13. Det finns därvid en osäkerhet huruvida resultatet ger en

rättvisande bild för år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att med anledning av
osäkerheterna i räkenskaperna kan kommunstyrelsens bedömning av att resultatet inte är
förenligt med god ekonomisk hushållning varken tillstyrkas eller avstyrkas.

I granskningsrappoften framförs även nedanstående bedömning:

Verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Detta med anledning av att kommunstyrelsen inte följer upp fullmäktiges mål

Med bakgrund av ovanstående synpunK kommer kommunstyrelsen i samband med delårs-
bokslutet och bokslutet få en tydlig redovisning av nämndernas måluppfyllelse kopplat till
kommunfullmåktiges må|. En anvisning för uppföljning av mål och ekonomitagits fram under
året.

Beslutsunderlag
o Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019

o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till
handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

J ustera ndes Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorerna

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-16 K520201435

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mel lerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rappoften till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens föftroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommu nens årsredovisn ing.

Granskningsrapporten anger att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Utifrån rådande
omständigheter ("systemkraschen") kan dock revisorerna inte med rimlig grad av säkerhet
uttala sig om en huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
finansiella ställning per 20L9-I2-13. Det finns därvid en osäkerhet huruvida resultatet ger en
rättvisande bild för år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att med anledning av
osäkerheterna i räkenskaperna kan kommunstyrelsens bedömning av att resultatet inte är
förenligt med god ekonomisk hushållning varken tillstyrkas eller avstyrkas.

I granskningsrappoften framförs även nedanstående bedömning:
Verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Detta med anledning av att kommunstyrelsen inte följer upp fullmäktiges må|.

Med bakgrund av ovanstående synpunkt kommer kommunstyrelsen i samband med

delårsbokslutet och bokslutet få en tydlig redovisning av nämndernas måluppfyllelse kopplat till
kommunfullmäktiges mål. En anvisning för uppföljning av mål och ekonomitagits fram under
året.

Postadress
Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförvaltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148856



Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

MELLERUDS KOMMUN
Komm u nstYrelsekonto ret

2020 -06- 1'6

2020-06-16

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige ftir kännedom

Gransknins av årsredovisnins 2019

På uppdrag av oss har Kommunal Sektor inom PwC genomftirt granskning av årsredo-
visning 2019.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 1l:5) genom
ett positilt resultat om 5,5 mkr. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och

utveckling är fortsatt svag efter 2019 ärs resultat. Kommunen klarar endast ett av de ffra
finansiella målen for 2019. Kommunen klarar inte målet att ha ett resultat pä2% av skat-
teintäkter och generella statsbidrag, inte målet att låneskulden ftir den skattefinansierade
verksamheten inte ska överstiga l0 tkr/invånare och inte heller målet att investeringama
ska finansieras med egna medel. Med hänvisning till detta och de awikelser som finns i

nämndernas budgetftiljsamhet gör att vi bedömer att den ekonomiska styrningen inte är
tillfredställande.

Av årsredovisningen framgår att måluppfiiljningen är av bristande kvalit6. Med anledning
av detta är det inte möjligt att utvärdera måluppffllelsen på ett ändamålsenligt sätt. Såle-

des innebär detta att kommunstyrelsen inte gör någon uppftiljning avseende fullmäktiges
mål och det saknas en bedömning avseende måluppfullelsen.

Kommunstyrelsen gör själva bedömningen att god ekonomisk hushållning inte är uppfyllt
på det sätt som kommunfullmäktige avsett.

Revisionsrapporten har behandlats på vårt möte den l6 juni och vi har beslutat översända
den till kommunstyrelse och kommunfullmäktige ftir kännedom.

För Melleruds kommuns revisorer

Evert
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-o2

ÄRenor rr Dnr KS 20201479

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2Ol9 jämte
revisionsberättelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019
års verksamhet.

Sammanfaft ning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt bokslutet jämte revisionsberättelse och
revisionens rappoft för 2019.

Ärets resultat uppgick till 0,4 mkr, varav miljö och energikontoret +0,5 mkr och projektet
HUV (-0,1 mkr). Resultatet är 0,6 mkr bättre än budget.

Det egna kapitalet uppgick till +3,6 mkr (+3,3 mkr). Soliditeten uppgick till26,4 o/o (27,4 o/o)

De finansiella målen som direktionen fastställt för 2019 uppnås i och med årets resultat.

Revisionen kan inte uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal
redovisningslag med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet. De kan av
samma anledning inte tillstyrka att förbundets årsredovisning godkänns. Revisorerna riktar
anmärkning mot direktionen för brister i internkontroll,

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse för 2019
o Komm unstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, g 254.

BILAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbets utskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
9

s 2s4 Dnr KS 20201479

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2019 jämte
revisionsberättelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 20L9
års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt bokslutet jämte revisionsberättelse och
revisionens rapport för 2019.

Ärets resultat uppgick till 0,4 mkr, varav miljö och energikontoret +0,5 mkr och projektet
HUV (-0,1 mkr). Resultatet är 0,6 mkr bättre än budget.

Det egna kapitalet uppgick till +3,6 mkr (+3,3 mkr). Soliditeten uppgick tll 26,4 o/o (27 ,4 o/o)

De finansiella målen som direktionen fastställt för 2019 uppnås i och med årets resultat.

Revisionen kan inte uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal
redovisningslag med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet. De kan av
samma anledning inte tillstyrka att förbundets årsredovisning godkänns. Revisorerna riktar
anmärkning mot direktionen för brister i internkontroll.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag
o Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse för 2019.

o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
beviljar förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års verkamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes s Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2019 jämte
revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands

miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019

års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt bokslutet jämte revisionsberättelse och

revisionens rapport för 2019.

Årets resultat uppgick till 0,4 mkr, varav miljö och energikontoret +0,5 mkr och projektet HUV

(-0,1 mk). Resultatet är 0,6 mkr bättre än budget.

Det egna kapitalet uppgick till + 3,6 mkr (+3,3 mkr). Soliditeten uppgick till 26,4 o/o (27,4 o/o).

De finansiella målen som direktionen fastställt för 2019 uppnås i och med årets resultat.

Revisionen kan inte uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal
redovisningslag med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet. De kan av
samma anledning inte tillstyrka att förbundets årsredovisning godkänns. Revisorerna riktar
anmärkning mot direktionen för brister i internkontroll.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse för 2019

MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Dalslands miljö och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-03 K520201479

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37
elisa beth.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.se60



Datstands Mitjö
& Energiförbund

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-07-o3

Sida 1 (1)

Till kommunfullmäktige i :

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och
revisionsberättelse för 2O 19

Direktionen för Dalstands mitjö- och energiförbund överlämnar härmed årsredovisning och
revisionsberättetse för förbundets verksamhet 2019. Direktionen anhåtler om ansvarsfrihet för 2019
års verksamhet.

För Datstands mi tjö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bi lagor : Årsredovi sni ng 20 I 9 med ti llhörande revi si onsbe rättelse

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Telefon
0534-939430

E-post
kansli@dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877
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Dalslands Mljö och Energiftirbund
Revisorerna

Till kommunfu llrnäktige i
Dals-Eds, Bengtsfors,
Färgelandas och Melleruds
kommuner

Revisionsberättelse ftir år 2019

Vi har granskat verksamheten i Dalslands Miljö och Energiftirbund under 2019
Granskningen har utftirts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet.

Förbundet lämnar en redogörelse ftir resultatet av de konkretiserade mål som visar på
måluppfyllelse ftjr de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt.

Förbundet redovisar eft resultat för 2019 på 418 tkr, awikelsenär 644 tk mot budgeterat
resultat. Det finansiellamilletsom direkiionen fastställt fdr 2019 uppnås i och med årets
resultat.

Niir det galler ftirbundets årsredovisning kan vi inte uttala oss om den i allt väsentligt är
uppriittad i enlighet med kommunal redovisningslag med anledning av det datahaveriet
som skett i ekonomisystemet under året och vilket medftr att den ekonomiska
redovisningen inte är fullständig.

Vi kan av samma anledning inte tillstyrka att ftirbundets årsredovisning godkänns.

Vi riltar anmärkning mot direktionen fiir brister i intern kontroll vilket medfort att
säkerheten i driften av ekonomisystemet inte har kunnat garanteras.

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsfuet}}l9.

11

Evert Sven-Åke
Mellerud

Johan Lorentzon
Mellerud

Torgny Arvidsson
Dals-Ed

To,*/L
Thomas Glue 

-Fiirgelanda

62



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ÄRrnor rz Dnr KS 20201516

Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)
för 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2019 för
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019,

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen för
2019.

Ärets resultat var negativt och uppgick till -40,7 tkr ( -1 053 tkr). Rörelseintäkterna uppgick till
7 254 tkr (-6 272 tkr), Ökningen från föregående år beror på en ökning av antalet tågresenärer
med 17,5 o/o, ökning med dressinverksamheten med 32,4 o/o samt en ökning av driftbidraget
med 850 tkr.

Det egna kapitalet uppgick till - 1 034 tkr (-993 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rätWisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den
2019-L2-3L och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag
. Ärsredovisning tö Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2019.

o Kommu nstyrelseförualtni ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, S 255.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
10

S 255 Dnr KS 2020/516

Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)
för 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2019 för
Stiftelsen DalVästra Värmlands Järnväg (DWJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen för
20L9.

Ärets resultat var negativt och uppgick till -40,7 tkr ( -1 053 tkr). Rörelseintäkterna uppgick till
7 254 tkr (-6 272 tkr). Ökningen från föregående år beror på en ökning av antalet tågresenärer
med 17,5 o/0, ökning med dressinverksamheten med 32,4 o/o samt en ökning av driftbidraget
med 850 tkr.

Det egna kapitalet uppgick till - 1 034 tkr (-993 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den
2019-12-3I och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag
. Ärsredovisning tö Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2019.

o Komm unstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för
2019 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)
för 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse for
2Ol9 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen gör
2019.

Årets resultat var negativt och uppgick till -40,7 tkr ( -1 053 tkr). Rörelseintäkterna uppgick till
7 254 tkr (-6 272 tkr). Ökningen från föregående år beror på en ökning av antalet tågresenärer
med 17,5 o/o, ökning med dressinverksamheten med 32,4 o/o samt en ökning av driftbidraget
med 850 tkr.

Det egna kapitalet uppgick till - I 034 tkr (-993 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger

en i alla väsentliga avseende rätWisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den 2019-

12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag
. Ärsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2019

MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-12 KS 2020/s16

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se65



MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ÄnrNor rg Dnr KS 2020142L

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands
Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för år 2021vilket är en
uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal
verksamhet (PlO/),

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä 2,Bo/o enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respektive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2020 enades man om att till ägarna äska 2,8olo

enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2021. Framställan om anslag för är 202L görs enligt
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

Anslagsbeloppet för är 2O2l uppgår till totalt I 302 974 kronor, Av anslagsbeloppet avser
9 037 516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal, Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna, Dessa
kostnader uppgår för 2O2l till 1 401 310 kronor.

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal
AB inom de angivna ramarna,

Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret 2021 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

Beslutsunderlag

r Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds anslagsfördelning 2021
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 256.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
11

S 256 Dnr KS 2020/421

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands
Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för år 202L vilket är en
uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal
verksamhet (Pl$.

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på 2,Bo/o enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respektive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2020 enades man om att till ägarna äska 2,8olo

enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2021, Framställan om anslag för är 202t görs enligt
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

Anslagsbeloppet för är 202L uppgår till totalt I 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 037 516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 2021till 1 401 310 kronor.

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal

AB inom de angivna ramarna.

Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret 2021 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation,

Beslutsunderlag

. Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds anslagsfördelning 2021
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag tilt beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 1 025 980

kronor för tr 202L vilket är en uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och
landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes si Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-11 K520201427

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals
framtida bestånd och Snäcke kanal med 1025 980 kronor förAr202l vilketären uppräkning
med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet
(Plry).

Kommunstyrelsen beslutar att anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för
turistverksamhet/bidrag till Dalslands kanal.

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä2,8o/o enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i respektive
kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2020 enades man om att till ägarna äska 2,Bo/o

enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2021. Framställan om anslag för är 202L görs enligt
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

Anslagsbeloppet för är 2021uppgår till totalt 9 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 037 516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 202I till 1 401 310 kronor.

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal
AB inom de angivna ramarna.

Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret 2021 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till exempel
Dalslandskanal. I beslutad budget för 2021ingår prisuppråkning för de anslag inom
kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index. Äskat anslag ryms inom beslutad ram.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148868
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MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-11 KSZ020l42L

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Sida
2 (z)

Beslutsunderlag

o Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds anslagsfördelning 2021
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Stiftelsen för Dalslands
kanals framtida bestånd

2020-06-09

Till ägarna till Stiftelsen
för Dalslands kanals framtida bestånd

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2021.

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä 2,8o/o

enligt SKL:S PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

resp. kommun/region.
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2020 enades man om att till
ägarna äska2,8o/o enligt SKL:S PKV iökning av anslagetfll2021.

Framställan om anslag för år 2021 görs enligt bifogade modell och fördelning av
anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser.

Anslagsbeloppet för år 2021 uppgår till totalt I 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet
avser I 037 516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal.
Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de admini-
strativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för 2021 till 1 401 310 kronor.

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket inne-
bär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för
Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna.

Äberopande ovanstående hemställes härmed att Stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd för verksamhetsåret 2021 beviljas ett bidrag enligt bifogade
specifikation.

Stiftelsen for Dalslands kanals framtida bestånd

Enl pdrag

Elisabeth Kihlström
Ordf. Loise Larsson

sekreterare/kassör

.1. Arsredovisning, revisionsberättelse 2019

.1. Fördelninq

Nbmmu nstyrelsekontoret

2020 -06- 1 1

MELLERUD MUN

Diarieplanboteckn.Diarienr

l(s 2ö2Ö

StiftelsenflrDalslands kanalTelefon 0530-44750

framtida bestånd Fax 0530-44755

c/o Dalslands KanalAB e-mail

Nils Ericsons vä9, Upperud info@dalslandskanal.se
46472 HAVERUD

Bankgiro

5094-1 392

Dalslands Sparbank

8234-7 ,03 583 425-8
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Fördelning av 2021 års äskade anslag enligt PKV
bilaga 1

Anslags-
givare

Region
Västra Götaland
Administration
ordinarie
Snäcke kanal
Värmland

Kommun
Bengtsfors
Snäcke kanal
Dals-Ed
Snäcke kanal

Snäcke kanal
Vänersborg
Snäcke kanal
&nål
Snäcke kanal
Ariäng

Summa

2021
Bidragsgivare
Administration
Kanalen
Snäcke
Totalt bidrag

964407 13

13

445 573
14 412

36 030
223387

I 407
3

518 835
37 244

7

Dalslands kanal
anslag 2020

Uppräkning
med
2,go/o

kr

Äsfat
anslag
2021

kr

I 401 310
2 835 955

130 871

991 410

Fördel-
ning

oÄ

1 363 142
2758711

127 306
37

38 168
77 244

3 565
27 003

962002
34 828

26 936
975

12 476
404

1 009
6 2s5

235

988 938
35 803

458 049
14 816
76 547

988 941
37 039

229 642
8 642

533 362
38287

533 362

9 302 974

Dals-Ed

458 049
14 816

6

Tärg-elända 74 462 1 2 085
Mellerud 962 005 13 26 936

14 527
1 043

518 835 7 14 527

100

Västra götaland Värmland Bengtsfors
't 401 310
2 835 955 991 410 988 938

130 871 35 803

Färgelanda

76 547 988 941
37 039

229 U2
86/.2

533 362
38287

Ärjäng

533 362

Mellerud Vänersborg Amål

4 368 136 991 4 1024741 47286s 76547 1 238284 571 649 533362 9302974
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Stiftetsen för Dalslands kanals framtida bestånd
Org nr 862000-3619

Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2019

Styrelsen avger ft ljande årsredovisning.

Innehåll

- ftirvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansråikning
- tilläggsupplysningar

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

Sida

2
4
5

6

B 4/ ffiw72



Stiftelsen ftir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

f,'lerårsöversikt

Belopp i tkr
Erhållna tillskott från stiftare
Ärets resultat
Lämnat aktieägartillskott
Balansomslutning
Stiftelsens kapital

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång enligt fastställd
balansräkning
fuets omföring av ingående balans
Årets redovisade resultat
Låmnat aktieägartillskott till Dalslands Kanal AB

Belopp vid årets utgång

3(7)

2019 2018 2017 2016 2013
.8778

8 753
8760
| 994
I 982

8 539
8 5r6
8 500
2001
I 989

8 298
8 282

t0 2s2
I 985
1 972

I 971 400 t7 110 8 753 169

8 033
8 021

822t
3 973
3 942

7 798
7 812
8 194
4 163
4 t42

Totalt

I 988 510

8 753 169
-8 760 000 -8 760 000

-8 760 000 I 981 679

Bundet Balanserat Ä,rets Lämnat
stiftelsekapital resultat resultat aktieägartillskott

t97t 400 635 I 51647s -8 500 000
16 475 -8 sl6 475 8 500 000

8 753 169

h? At73



Stiftelsen Iör Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Förvaltningsb erättelse

Verksamheten

Allmänt om verles amheten

Stiftare fiir stiftelsen är Västra Götalandsregionen och Region Värmland samt kommunerna ÄmåI,

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda, Vänersborg och fujang.

Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av Dalslands Kanal ABs
driftunderskott och till att bevara kanalen ftir framtiden. Stiftelsen äger som ett led i detta 85,70Ä av

aktierna i Dalslands Kanal AB, org nr 556000-4573, och94,7To av aktiema i Kanalaktiebolaget Stora

Lee-Östen, org ff 556009-8559.

Frdrnj ande av ändamålet

Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna erhållna medlen, i lilfiet
med tidigare år, överftirts till Dalslands Kanal AB som aktieägartillskott. Erhållna medel framgår av

sammanställningen i not 2.

Som framgår under rubriken Förändringar i eget kapital på sidan 3 har under är 2019 totalt 8 760 tl<r

överfiirts till Dalslands Kanal AB som aktieägartillskott.

Behäffande kanalverksamheten i övrigt hänvisas till årsredovisningen för Dalslands Kanal AB

Väs entl iga hrindels er under rcikenskaps året

Några väsentliga händelser i öwigt har inte ägt rum under räkenskapsåret.

2(7)
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Stiftelsen filr Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter
Tillskott från stift arna

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader
Övriga stift elsekostnader

Summa stiftelsens kostnader

Redovisat årsresultat

Not 2019-01-01
-2019-12-3t

8 778 076

I 778 076

-24907

-24907

8753 169

2018-01-01
-2018-12-31

8 538 500

8 538 500

-22025

-22 02s

8 516 475

4(7)
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Stiftelsen ftir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Balansräkning

Tillgångar

Anläggnin gstillgån gar
Finansiella
Andelar i koncernftiretag

Summa anläggningstillgångar

O ms ättningstillgångar
Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

5(7)

20t9-12-31 2018-12-31

| 971 400 r 9'1t 400

| 97r 400 t 971 400

22779 29 610

22 779 29 610

| 994 t79 2 001 0r0

Not

J

1 971 400
t0 279

t 971 400
l7 110

l 981 679 l 988 510

12 s00 12 s00

12 500 12 500

| 994 r79 2 001 010

&t ffi76



Stiftelsen fiir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Ärsredovisning i mindre företag (K2).

I enlighet med bestämmelserna i BFNAR 2076:10 Ärsredovisning i mindre ftiretag och med
tillåimpning av bestiimmelserna i7 kap 3 $ årsredovisningslagen upprättas inte någon
koncemredovisning.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Tillskott från stiftarna

Beeärt tillskott

6(7)

Regioner
Västra Götaland
Värmland
Kommunerna
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Mellerud
Vänersborg
Ämat
Å4ang

4 r2t 39s
935 409

966 858
446 t55
72223

968 027
224824
539 359
s03 23s

Erhållet tillskott

4 tzt 395
936 000

966 858
446 155
72223

968 027
224 824
539 359
503 235

8777 485 8778 076

Upplysningar till balansräkningen

Not3 Andelarikoncernfdretag

Alctierna värderas i balansräkningen med utgångspunkt från aktiemas kvotvärde i respektive
dotterbolag. 18 356 aktier med kvotvärde 100 kr i Dalslands Kanal AB: I 835 600 lr. Motsvarar 85,7
oÄ avbolagets samtliga aktier. I 358 aktier med kvotvärde 100 kr i Kanalaktiebolaget Stora
Lee-Östen: 135 800 la. Motsvarar 94,7 yo av bolagets samtliga aktier. Summa I 971 400 kr.
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Stiftelsen ör Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Bengtsfors 2020-04-15

7(7)

n--k^L
Elisabeth Kihlström
Ordförande

E. Andersson

o

Br,, i2/o/too n
Bror Olofssonl

4%'Å!)
Tor Wendel

Vår revisionsberättelse har lämnats 207.0 -6-%

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Region Värmland
utsedd förhoendevald revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida bestånd, org nr 86zooo-3619

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida bestånd för år eor9.

Enli6 vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredoyisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 3r december zorg och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Grundfor uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade reuisorns ansuar samt Denfiirtroendeualde reuisorns ansuar. Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som aultoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräcHiga och ändamåLlsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansuar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven fcir den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaltigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen fiir bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om at aweckla verksamheten.

D en auktoriser ade r euisorns ansu ar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
instiillning uncler hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaltigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräcHiga och ändamålsenliga ör att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en vdsentlig felaktighet till fiiljd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felalitighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

{--l
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. skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effeltiviteteu i den interna kontrollen.

. utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen f?ista uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräcHiga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberåttelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsdtta verksamheten.

. utvärderar jag den övergripande presentationen, strulcturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunLrten
ftir den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den ftrtroendeu alde reuisorns ansu or
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen för
Dalslands Kanals framtida bestånd fijr år zor9.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovsningslagen.

Grundfor uttalanden

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Reuisorns enslrar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräcHiga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrekens ansuar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseftirordnandet.

2av 3
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Reuisorernas ansuar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande , är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan f<iranleda ersättningssllyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, elier

. på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti {tir att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan fiiranleda
ersdttningss\yldighet mot stift elsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den aultoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på den aulctoriserade revisorns professionella bedömning och öwiga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattad.e beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Karlstad den z6 maj zozo

1n"S^-
Aulitoriserad revisor
PwC

Av region Värmland utsedd förtroendevald revisor

3av3
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

Änrruor r+

Aktuellt från Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Arbetsmarknadsenheten/Vuxenutbildningen och verksamhetsutvecklaren
lämnar en aktuell rapport från Arbetsmarknadenheten och Vuxenutbildningen.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n ge n

rön:onncNINGSLISTA

2020-09-o2

ARENDE 15 Dnr KS 20201207

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av projekt
Jobbredo

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsutvecklare redovisar löpande vid varje ordinarie
sammanträde med kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av projekt
'!obbredo".
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

Änenor re Dnr KS 2020/443

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftaa Ll2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal L12020).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rappofteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verkställas inom tre månader. Ett beslut
gäller biträde personlig assistans enligt 9 5 2 LSS, ett beslut gäller kontaktperson enligt SoL

samt ett beslut som gäller utökat trygghetslarm/positionslarm enligt SoL.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-06-L7, 5 85.

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 9 262.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
t7

5 262 Dnr KS 20201443

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal U2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 112020).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verkställas inom tre månader. Ett beslut
gäller biträde personlig assistans enligt 9 S 2 LSS, ett beslut gäller kontaktperson enligt SoL
samt ett beslut som gäller utökat trygghetslarm/positionslarm enligt SoL.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-06-L7, 5 85.
o Kom m u nstyrelseförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej
verkställda beslut inom tre månader (kvartal U2020).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal Ll2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre
månader (kvartal I/2020).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvaftalsvis.

För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verkställas inom tre månader. Ett beslut
gäller biträde personlig assistans enligt 9 S 2 LSS, ett beslut gäller kontaktperson enligt SoL

samt ett beslut som gäller utökat trygghetslarm/positionslarm enligt SoL.

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut 2020-06-17, 5 85

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-22 KS 20201443

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se86
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-06-22 KS 20201443

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om senvice till funktionshindrade (LSS) - kvaftal Ll2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre
månader (kvartal L/2020).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verktällts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rappofteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verktällas inom tre månader. Ett beslut
gäller biträde personlig assistans enligt 9 5 2 LSS, ett beslut gäller kontaktperson enligt SoL
samt ett beslut som gäller utökat trygghetslarm/positionslarm enligt SoL.

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut 2020-06-17, g 85

Annika Wennerblom
T,f. kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148887



MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-06-77

sida

7

585 Dnr:20201232

Ej verkställda beslut - kvaftal 1 2020

Beclut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader.

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verkställas inom tre månader. Ett beslut
avseende biträde personlig assistans I 5 2 LSS, ett beslut avseende kontaktperson SoL och ett
beslut avseende utokat trygghetslarm/positionslarm SoL.

Beslutsunderlag
Individrappott 1-3 (sekretess) bifogas som arbetsmaterial i mail
tjänsteskrivelse

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkståillts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i

verkställigheten där blståndet inte åter verkställs inom tre månader från datum för avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

De lnsatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

SoL-äldreomsorg
Sol-omsorg om personer med funktionshinder
SoL-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshlnder

Beslutet skickas tlll
he.mfi!ncx.@mellsM*EB
Maritha Johansson, verksamhets controller

ifi"'i\ Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ÄRrruor rz Dnr KS 20201443

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om seruice till funktionshindrade (LSS) - kvaftal212O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 212020).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott,
Rappofteringen till IVO sker kvartalsvis.

För andra kvartalet 2020 finns inga beslut som ej verkställts inom tre månader. En avslutad
rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till IVO.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-08-26, S 104.

. Kom mu nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den I september 2O2O,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn I ngen

Datum Diarienummer
2020-08-28 K520201443

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -
kvaftal 2l2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
inom tre månader (kvartal 2/2O2O).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvaftalsvis.

För andra kvartalet 2020 finns inga beslut som ej verkställts inom tre månader. En

avslutad rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till IVO.

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut 2020-08-26, S 104.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-i4BB90



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

s 104

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-26

Dnr: SN20201232

sida

13

Ej verkställda beslut, kvartal 2 ZOZO

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader

Sammanfattning av ärendet
För andra kvätalet 2020 finns inga beslut som ej verkställts inom tre månader.
En avslutad rapport gållande trygghetslarmlpositionslarm har återredovisats till lVO.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Individrapport 1 (sekretess) bifogas som mejl.

Beskrivning av ärendet
Socialnåmnden ska anmåla gynnande beslut som inte verkstållts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Rapporteringen avser också avbrott i
verkstålligheten där biståndet inte åter verkställs inom tre månader från datum för avbroftet.
Rapporteringen till IVO sker kvaftalsvis.

De insatser som avses med skyldighet att rapportera är friljande:

SoL-äldreomsorg
Sol-omsorg om personer med funktionshinder
Sol-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunen@mellerud.se
Revisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialförvaltningens förslag enltgt fölJande:
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkstiilldå beslut inom *e månåaer.

Beslutsgång
ordföranden ställer frågan och finner att socialnåmnden bifaller defta.

'j':"'Tou'
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Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ÄnrNor rg Dnr KS 2o2ol539

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning
för socialnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda betalningar
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363:

T,f. socialchef
Förualtningsekonom
Administratör
Socialsekreterare

I fnhetschef IFO/Barn och Ungdom
Administratör
Administratör
Verksamhetscontroller
Enhetschef IFO/Vuxen och bistånd

I forste socialsekreterare

Gunnar Erlandsson
Claes Sund6n
Camilla Andersson
Ingela Pettersson
Malin Klingborg
Niclas Nilsson
Helena Sundström
Maritha Johansson
Camilla Björk Karlsson
Camilla Karlsson

Sammanfattning av ärendet

På grund av personalförändringar inom socialförualtningen och individ- och familjeomsorgs-
enheten behöver nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar på bank-
och checkräkning samt uttagsrätt på konto.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-08-26, 5 99.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Ärendet behandtas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 september 2O2O.
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T.f. socialchef
Förualtningsekonom
Administratör
Socialsekreterare
Enhetschef IFO/Barn och Ungdom
Administratör
Administratör
Verksa m hetscontrol ler
Enhetschef IFO/Vuxen och bistånd
Förste socialsekreterare

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-08-27 KS 2020/538

Gunnar Erlandsson
Claes Sund6n

Camilla Andersson
Ingela Pettersson
Malin Klingborg
Niclas Nilsson
Helena Sundström
Maritha Johansson
Camilla Björk Karlsson

Camilla Karlsson

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning
för socialnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda betalningar
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363:

Sammanfattning av ärendet

På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och familjeomsorgs-
enheten behöver nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar på bank-
och checkräkning samt uttagsrätt på konto.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-08-26, 5 99.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress
Melleruds kommun

Kom m unstyrelseförva ltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148893



MELLERUDS KOMMUN

Soclalnåmnden

see

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20zo-a8-26

Dnr: SN20201293

Gunnar Erlandsson
Claes Sund6n
Camilla Andersson
Ingela Pettersson
Malin Klingborg
Niclas Nilsson
Helena Sundström
Maritha Johansson
Camilla Björk Karlsson
Camilla Karlsson

Gunnar Erlandsson
Claes Sunddn
Camilla Andersson
Ingela Pettersson
Malin Klingborg

sida
7

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för
socialnämnden.

Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge följande personer bemyndigande
att uttärda betalningar på bank- och checkräkning samt uftagsrätt på konto SZ34-i 351i 3363:

Tf. Socialchef
Fowaltningsekononr
Administratör
Socialsekreterare
Enhetschef BoO /IFO
Administratör
Administratör
Verksamhetskontroller
Enhetschef
1:e socialsekreterare

Tf. Socialchef
Förvaltningsekonom
Administratör
Socialsekreterare
Enhetschef BoO /IFO

Sammanfattning av ärendet
På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen behöver nytt beslut tas inom
Socialförvaltningen avseende bemyndigande att utfärda betalningar på Uank- och checkräkning
samt uttagsrätl på konton.

Beslutsunderlag
Tjänstcskrivelse

Beslutet skickas till
Diariet
Tf. Sociatchef, Gunnar Erlandsson
Förvaltningsekonom, Claes Sunddn
Administratör Camilla Andersson
Socialsekreterare, Ingela Pettersson
Enhetschef BoU/ IFO, Malin Klingborg
kommunen@mellerud.se

Förslag tlll beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Bifall till socialforvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge följande personer bemyndigande
att utfärda betalningar på bank- och checkräkning samt uttagsrått på konto g2;.4-;35i2 3363

Justeran srgn Utd ragsbestyrka nde
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MELLER,UDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM TVTANTRÄOES PNOTOKOLL
Samrnantrådesdatum
2020-08-26

Niclas Nilsson
Helena Sundström
Maritha Johansson
Camilla Björk Karlsson
Camilla Karlsson

sida
I

Administratör
Administratör
Verksamhetskontroller
Enhetschef
1:e socialseketerare

Beslutsgång
ordföranden ståiller frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

,ioI

tÅ"
Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

Änrnor rg Dnr KS 20201493

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands miljö- och
energiförbund enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) har tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på kommunernas
krisberedskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att kommunerna behöver ta ett större
ansvar för att inkludera/få med kommunala bolag och kommunalförbund i arbetet. Därför anger
MSB att kommunerna även behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram
styrdokumentet för krisberedska p för ma ndatperioden.

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en sådan samverkan
avseende krisberedskap. Utifrån denna beskrivning bör förbundets förbundsordning
kompletteras enligt följande :

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap. Denna roll innefattar
följande:

r Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna
verksamheten. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för RSA. Förbundets RSA ska
användas som underlag för att utveckla verksamhetens krisberedskap.

o Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA.

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

. Genomföra och utvärdera minst två krisledningsövningar per mandatperiod samt delta i

relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till,

r Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.

. Tillse att planering finns avseende hur förbundet ska arbeta vid extraordinära händelser.

Denna planering ska inkludera:

. Hur verksamheten ska ledas

' Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade lägesbild.

' Hur samordning och inriktning med kommunernas centrala krisledningar ska ske.

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

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 11 juni 2020, g 18, beslutat att föreslå
medlemskommunernas fullmäktige att fastställa förslag till revidering av förbundsordning för
förbundet.
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m mu nstyrelsefö rva ltn i ng en 2020-09-02

Beslutsunderlag
r Förslag till reviderad förbundsordning.
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2020-06-11, g 18
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 9264.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRAD ESP ROTO KO L L
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
20

s264 Dnr KS 20201493

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands miljö- och
energiförbund enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) har tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på kommunernas
krisberedskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att kommunerna behöver ta ett större
ansvar för att inkludera/få med kommunala bolag och kommunalförbund i arbetet. Därför anger
MSB att kommunerna även behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram
styrdokumentet för krisberedska p för ma ndatperioden,

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en sådan samverkan
avseende krisberedskap. Utifrån denna beskrivning bör förbundets förbundsordning
kompletteras enligt följande:

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap. Denna roll innefattar
följande:

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

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

användas som underlag för att utveckla verksamhetens krisberedskap.

. Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA.

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

. Genomföra och utvärdera minst två krisledningsövningar per mandatperiod samt delta i

relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till,

. Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.

r Tillse att planering finns avseende hur förbundet ska arbeta vid extraordinära händelser.

Denna planering ska inkludera:

. Hur verksamheten ska ledas

. Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade lägesbild.

' Hur samordning och inriktning med kommunernas centrala krisledningar ska ske.

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

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 11 juni 2020, S 18, beslutat att föreslå
medlemskommunernas fullmäktige att fastställa förslag till revidering av förbundsordning för
förbundet.

Beslutsunderlag
r Förslag till reviderad förbundsordning.
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2020-06-11, 5 18

. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Justerandes sig Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
2T

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer
förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag,

Beslutsgång

Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

lusterandes Utdragsbestyrka nde
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Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-08-07 KS 20201493

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000- 148B

Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning,
revidering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands

miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för Samhällsskydd och

Beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på

kommunernas krisberedskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att
kommunerna behöver ta ett större ansvar för att inkludera/få med kommunala

bolag och kommunalförbund i arbetet. Därför anger MSB att kommunerna även

behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram styrdokumentet för
krisberedskap för mandatperioden.

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en sådan

samverkan avseende krisberedskap. Utifrån denna beskrivning bör förbundets
förbu ndsord n i ng kom pletteras en I igt följa nde :

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap. Denna roll
innefattar följande:

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

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

Förbundets RSA ska användas som underlag för att utveckla verksamhetens
krisberedskap.

. Vara representerade iarbetet med medlemskommunernas RSA.

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

. Genomföra och utuärdera minst två krisledningsövningar per mandatperiod
samt delta i relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till.

. Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.

. Tillse att planering finns avseende hur förbundet ska arbeta vid extraordinära
händelser. Denna planering ska inkludera:

. Hur verksamheten ska ledas

. Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se100
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefö rva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2020-08-07 K520201493

Sida

2 (2)

lägesbild.

r Hur samordning och inriktning med kommunernas centrala krisledningar ska
ske.

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

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 1l juni 2020, g 18, beslutat
att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att fastställa förslag till revidering av
förbu ndsordning för förbundet.

Beslutsunderlag
r Förslag till reviderad förbundsordning.
o Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2020-06-11, 5 18

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
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fi Dalstands Mitjö

E Energiförbund

SAM MANTRÄD ESP ROTO KOLL 4

Sammanträdesdatum

2020-06-1 1

DMEF g 18

Revidering förbundsordn ing

Direktionens beslut

Di rektionen föreslår med lemskom mu nernas ko mmu nfu I I mä ktige att
iastställa förslag till revidering av förbundsordning för Dalslands

miljö- och energiförbund.

Bakgrund och ä rendebeskrivning
SKR och MSB har tecknat en överenskommelse som anger
förväntningen på kommunernas krisberedskapsuppgifter' I
överenskoirmelsen anges att kommunerna behöver ta ett större
ansvar för att inktudera/få med kommunala bolag och

kommunalförbund i arbetet. Därför anger MSB att kommunerna även

behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram

styrdokumentet för krisberedskap för mandatperioden'

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig
beskrivning för en sådan samverkan avseende krisberedskap.

Utifrån denna beskrivning bör förbundets förbundsordning
kompletteras enligt följande :

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap'

Denna roll innefattar följande:

. Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och

tåriuin"ii"nätyt nir dän egna verksamheten. Arbetet ska utgå

från medlemskommunernas mall för RSA. Förbundets RSA ska

användas som underlag för att utveckla verksamhetens
krisberedskap.

r Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA.

. svara för att det finns kontinuitetsplaner för förbundets
samhällsviktiga verksamheter samt att dessa ska kunna

upprätthållas vid samhällsstörninga r.

o Genomföra och upärdera minst två krisledningsövningar per

mandatperiod samt delta i relevanta utbildningar och övningar

som kommunerna bjuder in till.
o Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor'

s3
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,ti Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAI,TMANTRÄDESPROTOKOLL 5

Sammanträdesdatum

2020-06-1 1

Fort 5 18

Tillse att planering finns avseende hur förbundet ska arbeta vid
extraordinåra händelser. Denna planering ska inkludera

- Hur verksamheten ska ledas
- Framtagande av lägesbild samt medverkan i

kom munernas samlade lägesbild.
- Hur samordning och inriktning med kommunernas

centrala krisledningar ska ske.
- Förmåga att kunna skicka och ta emot en

samverkansperson till medlemskommunerna.

Beredning:
Presidium 2020-06-02
Förbundschefens förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet
Att föresl å med lemskom mu nernas komm u nfu I lmäktige att faststä I la

bilagt förslag till revidering av förbundsordningens $ 3 för Dalslands
miljö- och energiförbund.

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

Expediering:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Fårgelanda kommun
KF Melleruds kommun

a

*
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Dalstands Mitjö
& Energiförbund

FÖNSNG REVIDERING 2O2O

Förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund

1 $ Namn och säte

Kommunalör'bundets namn är Dalslands miljö- och energifiirbr"rnd. Förbundet har sitt säte i

Mellerud.

2 $ Medlemmar

Medlemmarna i kommunalförbundet är l<ommunerna Bengtsfbrs, Dals-Ed, Färgelanda och

Mellerud.

3gÄndarnålmrn

Förbunclet ansvarar för clen myndighetsutövning genom prövning och tillsyn som ankoutmer

på rnedlcr.nskommunerna enligt följande lagar på rniljö- ooh hälsoskyddsområdet samt

följ dförorclningar och löreskrifter 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 strandskyddsbestärnmelserna i rniljöbalken fullgörs dock av förbundet.
Tillsynen enligt miljöbalken omtättar även den tillsyn sonr länsstyrelsen beslutat

överlåta till medlemskommunerna.
o Livsmeclelslagen (SFS 2006:804)
o Strålskycldslagen vad gäller solarier (SFS 1988:220)
o Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (SFS 2014:799)
o Lagen om foder och animaliska biprodukter (SFS 2006:805)
. Övriga uppgifter sorn enligt svensk lag eller Europeiska unionens bestätnmelser ska

firllgöras av kommunal nämnd som har anknytning till ovanstående lagstiftning.

Förbundet utför energi- och klinratrådgivning utitiån tilldelade statsbidrag enligt

o Förordning orn bidrag till kommurral energi- och klimatrådgivning.

Beslut som enligt speciallirrfattningar ska fattas av kommunfultmäktige i kclmmunerna fattas

i stället av förbundsdirekticlnen i kommunalförbundet. Beslut ont taxor och lokala föreskrifter

fattas clock av respektive l<ommuns fulhnäktige.

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

vattenclrag samt medverkar i det lokala och regionala miljöövervaktringsarbetet. Förbundet

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

medlemskommlrnerna och i förbundet. Arbetet sker i nära samverkan med
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medlemskorununel'rlas olika verksamheter. Energi- och klimatfrågorna omfattar arbete med

energirådgivning till företag och organisationer, arbete rrred det intema

energicffektivisoringsarbetet i respektive kommun samt att vid behov delta i olika
tutvecklingsprojekt. Det miljö- energi- och klimatstrategiska arbete ska integreras nred

varandra.

För'bunclsdirektionen ska årligen lägga fast riktlinjer och r.rppdrag töL det rniljö- energi- och

klimatstrategiska arbetet efter dialog rrred respektive komnrun samt miljö- och

energinämnden. Planeringen ska läggas fast i en årlig strategisk verksamhetsplan sorn följs

upp på direktionens samrnanträden under verksamhetsåret.

Samverkansmöjligheter med andra kommunalförbuncl eller kommuner inom detta område

ska tas tillvara.

Förbunclet ska bistå medlernskornmLlnel'na rned underlag för besvarande av remisser, svara för
infcrmration inom verksamhetsornrådet samt bistå mcd expertkunskap inom

verksamhetsornrådet.

Som en dcl i rnedlernskommunernas uppsiktsplikt, som åligger kornmunstyrelsen gentemot

I<ommunaltörbundet, ska ordfolanden for förbundsdirektionen och/eller nr i lj ö- och

energinänrnderr årligen besöka medlenrskorrnlunernas kommunstyrelser och/eller dess utskott

för att informcra om nulägc, uppföljning av ekonomi och vcrksamliet, framtida planer m m.

Förbundet ska kunna vara ägare till kornrnungenlensarnma administrativa system rned syfte

att efTcktivisera de kommunala verksamheterna.

eerUundet sna var

Förbunclet ska vara en resurs i rnedlemskonmunernas krisberedskap. Denna roll innefattar

fiiljande:

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

verksanrheten. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för
RSA. Förbundets RSA ska användas som underlag för att utveckla verksamhetens

krisberedskap.

r Vara representerade i arbetet med medlemskommunens RSA.

o Svara för att det finns kontinuitetsplaner for förbundets

samhällsviktiga verksamheter samt att dessa ska kunna upprätthållas vid
samhällsstörningar.

o Genomfora och utvärdera minst två krisledningsövningar per mandatperiod

samt delta i relevanta utbildningar och övningar som kommunen bjuder in till.
r Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfiågor.

o Tillse att planerirrg finns avseende hur ftirbundet ska arbeta vid extraordinära

händelser. Denna planering ska inkludera

- Hur verl<samheten ska ledas

- Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunens samlade
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lägesbild.

Hur samordning och inriktning med kommullens centrala krisledning ska

ske.

Fönnåga att kunna skicka och ta emot en samverkansperson till
medlemskonrnunerna.

Deltagande i utvecklingsprojekt med externa parter ska förankras i kommutterna och beslutas

av förbundsdirektionen. Detta gäller inte utvecklingsprojekt som ryms inom befintlig budget

och liggel i linje rned fastställda mål och verksamhetsplaner.

Icke rnedlernskommuner kan beredas tilltälle att delta i olika sanrverkansprojekt.

4 $ Organisation

Förbundet är ett kommuralforbund med direktion. För dircktionen finns en arbetsordning

enligt Bilaga L

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

miljö- och energinänrnden ska det tlnnas ett reglemente sotn t-astställs av törbundsdirektionen.

Närnnclcrr fastställer sin egen delegeringsordning.

5 $ Förbundsdirektionens sammansättningo mandatperiod, beslutsförhet m m

Förbundsdirektionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Vardera kommunen utser

två ledamöter sanrt två ersättare. I fiåga om valbarhet, sättet att utse ledanröter och ersättare

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

komrlunal lagen ti llärnpas.

Direktionen väljer för varje marrdatperiocl bland sina ledamöter ordftirande och en vice

ordtör'ande. Dessa utgör komnrunalforbundets presidium ured uppgift att vid behov planera

och leda direktionsmötena.

Förbundsdirektionen är beslutsför när minst f'em ledamöter inklusive dänstgörande ersättare

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

kommuner vara represeuterade.

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

6 $ Miljö- och energinämnden

Varje medlernskornmun ska foreslå ledamot/ledatnöter respektive ersättare till nämnden. På

förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamötcr och ersättarc. En jämn

könstörclelning ska eltersträvas. Likaså ska nätnndens salnlnansättning spegla de olika partier

som tagit plats i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Direktionen väljer ordforande och

vice ordforande för fyra är i taget i sarnband med kommunvalet. Ledamöterna och ersättarna

väljs tör satnnta mandatperiod som ledamötenta och ersättarna i förbundsdirektionen

7 $ Kansli, lörbundschef samt styrning och ledning
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För'bundet har ett gemensamt kansli tillsarnmans med miljö- och energikontoret. Kansliet leds

av en förbundschef tillika rniljö- och energichef sorn är direkt underställd

forbrurdsdirektionen. I fi'ågor rörande myndighetsutövning är forbtrndschefen endast

turderställd rniljö- och energiuämnden.

Förbundschefen svarar infor direktionen for förbundets löpande forvaltning och att

verksamheten bedrivs enligt lagar, avtal, förordningar, förbundsordniug, arbetsordning och

reglemente sarnt politiska direktiv och riktlinjer för verksamlreten.

Ti llärnpningsanv isuingar el ler riktl inj er ska fi unas för:

o Dokumenthantering

o hrfbmrations- och kommrurikationshantering

o Ekorrornihantering

o Personalhantering

. Målprocesssamtverksamhetsplanering

Ärenden sorn behandlas i direktionen ska vara bereclcla av förbundschefen efter samråd med

medlemskommunernas kon-rmunchefer.

Förbundschefens ansvar och befogenheter framgår av upprättad arbetsbeskrivning som

fastställes av direktionen.

8 $ Revision

Förbundet ska ha fem revisorer som utses av kommunfulhnäktige i Mellenrds kommun. Varje

medlemskollrnun lämnar forslag på en revisor. Revisorerna har rätt till biträde av sakkunniga

sonr de själva väljer inom givna ramar. Revisorerna väljs för den mandatperiod som gäller för

ledarnöterna i dilektionen och i miljö- och energinämnden.

9 $ Initiativrätt

Ärende i direktionen får väckas av:

Ledamot i direktionen

Förbundsrn edl em genom framstäl l an av kommunful l mäkti ge el l er kommunstyrel sen samt

Miljö- och energinämnclen.

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 sammauträden.

För'bundschefL-n och kommuncheferna har näwaro- och yttranderätt vid direktionens

sammanträden.

11 $ Kungörelse och tillkännagivanden
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Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga tillkännagivanden

ska anslås på Melleruds kornmnns anslagstavla, som tillika är förbundets anslagstavla.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets

anslagstavla och på varje medlemskomuns anslagstava. Detsamma gäller kungörelse

utfiirdade av nämnder.

l2 $ Kostnadstäckning

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas

genom biclrag fiån rnedlemskommunerna. Kostnaderna ska fördelas mellan

medlemskommunerna i proportion till kommunernas invånarantal enligt officiell statistik den

I november året fore verksamhetsåret.

Kostnader 1'or verksamheter där samverkan sker med kommuner utanfor kretsen av

medlernskomlnunel'lra ska regleras i särskilda avtal.

$ 13 Lån, borgen m m

Förbundet fär inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan samtliga

medlemskommuners godkännande. Miljö- och energiforbundet får inte bilda eller forvärva

andelar/akti er i företag utan flcrrbundsmedl emntantas godkännande.

$ 14 Andel i tillgångar och skulder

Förbrurdsmedlemmama har vid varje tidpunkt andel i rniljö- och energiforbundets tillgångar

och skulcler i lörhållande till antalet invånare i respektive rnecllemskol'nlnull i relation till
invånarantalet hos samtliga medlemskorrlrnuner per den 3l december föregående år. Nu

angiven fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel

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

skulder som foranleds av förbundets upplösning.

$ l5 Budget och ekonomisk styrning

Direktionen har att årligen fastställa budget for fbrbundet inom deu ram som medlemmarna

enats om och som de arrgivit före april månads utgång.

Buclgeten ska innehålla en plan f,ör verksamheten och ekouomin under budgetåret satnt en

plan för ekonomin för en period av tre år där budgetåret är periodens forsta år. För

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

Direktionen ska samråda med medlemmalna om förslaget senast den l5 september.

Direktionen ska fastställa budgeten senast under november. Buclgetförslaget ska vara

tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i tt kap. l4 $ kornrnunallagen.

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

ske med förbundsmedlemmarua.
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Förutom årsredovisningen ska dilektionen avlämna ett delårsbokslut med tillhörande
årsproguos tiII medlemskommunerna under året.

$ l6 Ersättningar

Varje rnedlemskornmun står 1"or sina kostnader avseende aryoden och andra ersättningar för
uppdrag i förbundsdirektionen.

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

energinämnden samt till revisorer bestäms av förbr"rndsdirektionen. Ersättningarna ska utgå

enligt de regler som tillämpas i Melleruds kommun.

$ l7 Uppsägning och utträde

Miljö- och energiförbundet är bildat på obestärnd tid. En l'olbundsmedlem har rätt att utträda

ur forbundet. Utträdet ska då ske vid det kalenderårsskifte som inträffar när'mast två år efter

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

mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en

överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemnrar. Den ekonclmiska regleringen ska ske

utifrån de andelar i förbr,rndets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då

medlemmen utträder ur forbundet, om inte annat avtalas mellan förburdsmedlemmarna.

De kvarvarande medlelnmalna antar de änclringar i förbundsordningen som behövs med

anledning av utträdet.

$ 18 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna for utträde när uppsägningstiden i l7 $

är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets

behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 14 $ angivna fördelningsgrunden

mellan medlemmarna tillärnpas.

När forbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen florvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat

lämpligt sätt. Verksamheten får tillf;illigt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig

avveckling.

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

slutredovisning för sin forvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som

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

ska fbgas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fbgas

direktionens beslut om vilken av förbr.rndets medlemmar som sl<a överta och vårda de

handlingar som hör till törbundets arkiv.
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När florvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga

förbundsmecllemrnar, är forbundet upplöst.

$ 19 Tvister

Tvist mellan l.orbundet och en eller f'lera medlemmar ska, ont parterna inte kan nå en fi'ivillig
uppgörelse avgöras genom skiljelbrfarande enligt lag 1999:l l6 om skiljeförfarande.

$ 20 Ändringar i fiirbundsordningen

Ändringar eller titlägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av

medlemmarnas kommunfullmäktige.

Denna förbundsordning är fastställd av:

Bengtsfors kommun, KF 2016-11-30, $ 137, reviderad KF 2018-09-03, $ 9l

Dals-Eds kotntnlln, KF 201 6- l I - 16, $ 96, reviderad KF 201 8- l0-24, $ 83

Färgelanda korrrnm, KF 2016- I 1- 16, $ 147 , reviderad KF 201 8-06-20, $ 73

Melleruds kommun, KF 2016-l l-23, $ 154, r'eviderad KF 2018-06-20, $ 73
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n ge n 2020-09-02

ARENDE 20 Dnr KS 20201495

Uppvaktning av Regering och Riksdag om kommunalt
medbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställas sig bakom Bengtsfors kommuns förslag att, tillsammans
med Dals Ed, Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Åmå|, Ärjäng och Säffle kommuner, uppvakta
regering och riksdag för att följande komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16,

54:

$ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineraler eller kol får
endast ges om den kommun där driften eller anläggningen är tänkt att uppföras och bedrivas
har tillstyrkt det.

Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol
inklusive rostning och sintring.

A'ven provb4rtning av malm, mineral eller kol kräver kommunaltillstyrkan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har i mars 2020 svarat positivt på ett E-förslag från en
medborgare om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet. Den nu
aktuella bakgrunden är att Bergsstaten beviljat ett kanadensiskt företag tillstånd att undersöka
möjliga aktuella fyndigheter i bland annat Bengtsfors kommun.

Förslaget är att kommunen ska uppvakta regering och riksdag i avsikt att få till stånd en
ändring i miljöbalken med inriktning att en sådan nyetablering inte kan tillåtas med mindre än
att kommunen har tillstyrkt.

I förslaget ingår också att kommunen ska driva frågan tillsammans med andra kommuner.
Kommunstyrelsen har ställt sig bakom detta och har därför beslutat tillskriva kommunerna
Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmå|, Ärjäng och Säffle med frågan om att tillsammans agera
vidare i frågan.

I Miljöbalkens kapitel 16 5 4 infördes ett långtgående kommunalt inflytande avseende
etablering av tillståndspliktiga vindkraftsparker. Detta i samband med att kravet på bygglov för
sådana anläggningar slopades. Bestämmelsen innebär att kommunen måste tillstyrka en
ansökan för att tillstånd ska kunna ges. Motivet då var att tillgodose det kommunala
planmonopolet utan krav på detaljplaneläggning,

Mineralbrytning som verksamhet påminner i mångt och mycket om vindkraft när det gäller
påverkan på markanvändning och miljö, I båda fallen handlar det om en awägning mellan
samhällsviktiga verksamheter (energi- eller materialförsörjning) och andra intressen. I båda
fallen sker en påverkan på markanvändning och miljö som, beroende på verksamhetens art och
storlek, kan vara omfattande,

Mineralbrytning och tillhörande bearbetning påverkar genom i anspråkstagande av mark,
gruvavfall, påverkan på vattenkvalitet med mera, Påverkan kan ske inom ett större område än
själva brytningsområdet, särskilt i avseendet påverkan på vattenkvalitet.
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n 2020-o9-02

Det är kommunens uppfattning att motsvarande skäl gör sig gällande vid prövning av
mineralbfining/mineralbearbetning som vid prövning av vindkraft. Det finns därmed anledning
att ta ställning till om inte samma regler ska gälla vid båda dessa prövningar,

Beslutsunderlag
r Kommunstyrelsens i Bengtsfors kommuns beslut 2020-03-11, 5 50.

o Komm u nstyrelseförualtningens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 263,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
1B

g 263 Dnr KS 20201495

Uppvaktning av Regering och Riksdag om kommunalt
medbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställas sig bakom Bengtsfors kommuns förslag att, tillsammans
med Dals Ed, Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Ämå|, Ärjäng och Säffle kommuner, uppvakta
regering och riksdag för att följande komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16,

54:

f 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineraler eller kol får
endast ges om den kommun där driften eller anläggningen är tänkt att uppföras och bedrivas
har tillstyrkt det.

Detsamma gäller för anläggning ftir bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol
inklusive rostning och sintring.

A'ven provbrytning av malm, mineraleller kol kräver kommunal tillstyrkan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har i mars 2020 svarat positivt på ett E-förslag från en
medborgare om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet. Den nu
aktuella bakgrunden är att Bergsstaten beviljat ett kanadensiskt företag tillstånd att undersöka
möjliga aktuella fyndigheter i bland annat Bengtsfors kommun,

Förslaget är att kommunen ska uppvakta regering och riksdag i avsikt att få till stånd en
ändring i miljöbalken med inriktning att en sådan nyetablering inte kan tillåtas med mindre än

att kommunen har tillstyrkt.

I förslaget ingår också att kommunen ska driva frågan tillsammans med andra kommuner.
Kommunstyrelsen har ställt sig bakom detta och har däför beslutat tillskriva kommunerna
Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Ämå|, Årjäng och Säffle med frågan om att tillsammans agera
vidare ifrågan.

I Miljöbalkens kapitel 16 5 4 infördes ett långtgående kommunalt inflytande avseende
etablering av tillståndspliktiga vindkraftsparker. Detta i samband med att kravet på bygglov för
sådana anläggningar slopades. Bestämmelsen innebär att kommunen måste tillstyrka en
ansökan för att tillstånd ska kunna ges. Motivet då var att tillgodose det kommunala
planmonopolet utan krav på detaljplaneläggning.

Mineralbrytning som verksamhet påminner i mångt och mycket om vindkraft när det gäller
påverkan på markanvändning och miljö, I båda fallen handlar det om en awägning mellan
samhällsviktiga verksamheter (energi- eller materialförsörjning) och andra intressen, I båda
fallen sker en påverkan på markanvändning och miljö som, beroende på verksamhetens art och
storle( kan vara omfattande,

Mineralbfining och tillhörande bearbetning påverkar genom i anspråkstagande av mark,
gruvavfall, påverkan på vattenkvalitet med mera. Påverkan kan ske inom ett större område än

själva brytningsområdet, särskilt i avseendet påverkan på vattenkvalitet.

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
19

Det är kommunens uppfattning att motsvarande skäl gör sig gällande vid prövning av
mineralbrytning/mineralbearbetning som vid prövning av vindkraft. Det finns därmed anledning
att ta ställning till om inte samma regler ska gälla vid båda dessa prövningar.

Beslutsunderlag
o Kommunstyrelsens i Bengtsfors kommuns beslut 2020-03-11, S 50
o Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ställas sig bakom
Bengtsfors kommuns förslag att, tillsammans med Dals Ed, Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud,
Åmå|, Äryang och Säffle kommuner, uppvakta regering och riksdag för att föfande
komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16, g 4:

f 4a Trllstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineraler eller kot får
endast ges om den kommun där driften eller anläggningen är änkt att uppföras och bedrivas
har tillstyrkt det.

Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol
inklusive rostning och sintring.

Aiven provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-03 K520201495

Telefon
0530-180 00

Sida
r (2)

Kommunstyrelsen

Uppvaktning av Regering och Riksdag om kommunalt
medbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställas sig bakom Bengtsfors kommuns förslag att, tillsammans
med Dals Ed, Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Ämå1, Ärjäng och Säffle kommuner, uppvakta
regering och riksdag for att följande komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16,

54:

f 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineraler eller kol får
endast ges om den kommun där driften eller anläggningen är tänkt att uppföras och bedrivas
har tillstyrkt det.

Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol
inklusive rostning och sintring.

A'ven provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har i mars 2020 svarat positivt på ett E-förslag från en
medborgare om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet. Den nu
aktuella bakgrunden är att Bergsstaten beviljat ett kanadensiskt företag tillstånd att undersöka
möjliga aktuella fyndigheter i bland annat Bengtsfors kommun.

Förslaget är att kommunen ska uppvakta regering och riksdag i avsikt att få till stånd en
ändring i miljöbalken med inriktning att en sådan nyetablering inte kan tillåtas med mindre än
att kommunen har tillstyrkt.

I förslaget ingår också att kommunen ska driva frågan tillsammans med andra kommuner.
Kommunstyrelsen har ställt sig bakom detta och har därför beslutat tillskriva kommunerna
Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Ämå!, Ärjäng och Säffle med frågan om att tillsammans agera
vidare ifrågan.

I Miljöbalkens kapitel 16 5 4 infördes ett långtgående kommunalt inflytande avseende
etablering av tillståndspliktiga vindkraftsparker. Detta i samband med att kravet på bygglov för
sådana anläggningar slopades. Bestämmelsen innebär att kommunen måste tillstyrka en
ansökan för att tillstånd ska kunna ges. Motivet då var att tillgodose det kommunala
planmonopolet utan krav på detaljplaneläggning.

Mineralbfining som verksamhet påminner i mångt och mycket om vindkraft när det gäller
påverkan på markanvändning och miljö. I båda fallen handlar det om en awägning mellan
samhällsviktiga verksamheter (energi- eller materialförsörjning) och andra intressen. I båda

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488115



A
dI'il-

ta

li
MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-03 K520201495

Sida
2 (2)

fallen sker en påverkan på markanvändning och miljö som, beroende på verksamhetens art och
storlek, kan vara omfattande.

Mineralbrytning och tillhörande bearbetning påverkar genom i anspråkstagande av mark,
gruvavfall, påverkan på vattenkvalitet med mera. Påverkan kan ske inom ett större område än
själva brytningsområdet, särskilt i avseendet påverkan på vattenkvalitet.

Det är kommunens uppfattning att motsvarande skäl gör sig gällande vid prövning av
mineralbrytning/mineralbearbetning som vid prövning av vindkraft. Det finns därmed anledning
att ta ställning till om inte samma regler ska gälla vid båda dessa prövningar.

Beslutsunderlag
o Kommunstyrelsens i Bengtsfors kommuns beslut 2020-03-11, 5 50

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
Dals Ed kommun
Färgelanda kommun
Åmål kommun
Årjäng kommun
Säffle kommun
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BENGTSFORS
KOMMUN

sAM MANTRÄoEspRotoKoLL
Datum

2020-03-11

Sida

27(451

Kommunstyrelsen

Kommunchefen

KS $ 50 Dnr KSN 2020-000169

E-förslag om kommunalt medbestämmande vid
nyetableri ng av gruwerksamhet
Ett e-ftirslag som har fätt fler iin 30 underskrifter ska tas upp for politislct

beslut orn fortsatt handlåggning av ärendet. E-ffrslaget om kommunalt'

meclbestärnmande vid nyetablering av gruvverksamhet har fått 40

unclerskrifter.

Ett e-fiirslag har kommit in till Bengtsfors kommun. E-fiirslagslärnnaren yrkar
på att Bengtsfors komrnun ska uppvakta regering och riksdag fiir att fiiljande
komplettering ska inforas i Miljöbalken 16 kap, $ 4 gällande kommuners

bestämrnande och veto i vindkraftsetablering:

$ 4a Titlstånd till gruvdrift eller gruvanlöggnin'gfi)r brytning av ma.hn,

mineraler eller kolfir endast ges om den lrommun där driften eller

anläggningen avsr.:s att uppfi)ras och bedrivas hat tillstyrkt det-

Detsamma gcillerfir anltiggningfi)r beatbetning eller anrilm.ing av rnalm,

mineral. eller kol inlclusive rostning och sintring.

Åvenprovbrytning av malm, mineral eller kol lväver kommunal tillstyrknn.

E-ftirslagslåimnaren yrkar på att Bengtsfors kommun tillsarnmans med andra

kommuner ska driva fuäganom kommunalt medbestämmande vid
nyetablering av gruwerksarnhet.

E-fbrslaget har'funnits på korntnunens webbplats under perioden 1 oktober

2Al9 - 28 januari 2020. E-fiirslag som har fätt fler iin 30 underskrifter ska tas

upp ftir politiskt beslut. Förslaget har ffitt 40 underskriftef och tas diirfrir upp

fiir stiillningstagande till fortsatt handläggning av e-fiirslaget.

Beredande organ
Kommunstyrelsens alhnåinna utskotts fiirslag till beslut 2020-02-18 $ 31

Kom m unstyrelse ns besl ut
Kommunstyrelsen beslutar att kontakta Dals Ed, Mellerud, ÅrnåI, Ådäng och

Fiirgelanda komtnuner för att tillsamrnans med dem driva frågan orn

kornrnunalt rnedbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet.

sB t@
utdfagsbestyrKandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

Änenor zr Dnr KS 20201445

Myndighetstaxor för Norra ÄMsborgs Räddningstjänstförbund
(NÄRD 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 202I enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets-utövning
och myndighetstillsyn för 2O2L. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser, För år
202I är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent, KPI är 1,3 procent (jan 2019/
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent.

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 16 juni 2020,
g 28, att fastställa taxor 2021. Taxan föreslås gälla från och med 2021-01-01. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till
komm u nfu llmäktige i respektive medlemskom m u n för a ntaga nde.

Beslutsunderlag

o Förslag till taxor 2O2I för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
r Direktionens beslut 2020-06-16, 5 28.
. Begäran om antagande av taxor för 202L Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

o Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, S 265.

BILAGOR
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METLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-2s

sida
22

S 265 Dnr KS 20201445

My.nd i g hetstaxor för N o rra Älvsbo rgs Rädd n i n gstjä nstförbu nd
(NARF) 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 202L enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets-utövning
och myndighetstillsyn för 202L. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader, Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. För år
202I är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent KPI är 1,3 procent (1an 20L91
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent.

DireKionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 16 juni 2020,

$ 28, att fastställa taxor 2021. Taxan föreslås gälla från och med 2021-01-01. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

. Förslag till taxor 2021för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.

. Direktionens beslut 2020-06-16, 5 28.

. Begäran om antagande av taxor för 2021Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2021 enligt
föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes s Utdragsbestyrka nde
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rid EnqqvistIng

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

Ann Gustavsson <Ann.Gustavsson@ brand 1 1 2.se >

den24 augusti 2020 10:41

Kommu nen;' Färgelanda Kommun'; Trollhattans stad;'Vänersborgs kommun'

Bodil Bramfors
Kompletteraing till: Begäran om antagande av myndighetstaxor 2021, NARF

Myndighetsutövning taxor 2021 komplettering 20081 B'docx

på uppdrag av ekonomichef översänds komplettering till förslaget för myndighetstaxor 2021 NARF

I dokumentet har angivits kommentarer till vilka förändringar som skett'

Med vänlig hälsning

Ann Gustavsson
Fö rva Itningsassistent

Tel: 0520-4859 27

www.bra nd112.se

Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjä nstfö rbu nd

GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar oersonuppoifter och skvddar dina rättiqheter enliqt laq

Från: Ann Gustavsson
Skickat: den22juni 2020 09:28
Till: Melleruds kommun; 'Färgelanda Kommun'; Trollhattans Stad; Vänersborgs kommun

Kopia: Bodil Bramfors
Ämne: Begäran om antagande av myndighetstaxor 2021, NARF

Prioritet: Hög

Tillhanda kommunfullmäktige, medlemskommuner NÄRF

översänder begäran om antagande av myndighetstaxor 2o2tför Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Vårt d nr 5010-2020-99-16.

Med vänlig hälsning

Ann Gustavsson
Förva ltningsassistent
Tel: 0520-48 59 27

www.brandLl2.se

120



A

+..i
ra

1t
ta
I

Kommunfullmäktige

Mynd ig hetstaxor för N orra Alvsborgs Rädd n i ngstjä nstförbu nd
(NÄRF) 2O2L

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 202L enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets-
utövning och myndighetstillsyn för 202L. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. För

är 202I är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent, KPI är 1,3 procent fian 2019/
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent.

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 16 juni 2020,

$ 28, att fastställa taxor 2021. Taxan föreslås gälla från och med 2021-01-01.
Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 202L avseende myndighetsutövning till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

o Förslag till taxor 2O2t för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
o Direktionens beslut 2020-06-16, 5 28.
r Begäran om antagande av taxor för 202I Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefö rva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2020-06-22 KS 20201445

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se121



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

An n G ustavsson < Ann.Gustavsson@ brand 1 1 2.se >

den 22juni 2020 09:28

Kom munen;' Färgelanda Kommu n'; Trollhattans Stad; Vänersborgs kommun

Bodil Bramfors
Begäran om antagande av myndighetstaxor 2021, NÄRF

5010-2020-99-16 begäran-antagande-myndighetstaxor-NÄRF.pdf; Förslag Taxor

2021 NÄRF.pdf; Tjänsteskrivelse taxa LBE 2021.pdf; Tjänsteskrivelse taxa LSO

2021 .pdf; Protokol I 2020-06-1 6.pdf

Prioritet:

Tillha nda komm unfullmäktige, med lemskomm uner NÄRF

översänder begäran om antagande av myndighetstaxor 2O2Lför Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Vårt d nr 5010-2020-99-16.

Med vänlig hälsning

Ann Gustavsson
Förva ltningsassiste nt
Tel: 0520-4859 27

www.brandl.L2.se

Norra Älvsborgs
Rädd ni ngstjä nstförbu nd

GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar personuppqifter och skvddar dina rättiqheter enliqt lag

Hög
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Direktionen
nd

Sändlista:
Färgelanda kommun
Alhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Datum
2020-06-1 I

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vånersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Diarienummer
5010-2020-99-16

Kommunf ullmäktige
N,ARF:s me d I e m skom m u n er

Begäran om antagande av taxor 2021iör Norra Alvsborgs
Räddn in gstjänstförbund

Direktionen beslutade vid sammanträde 2020-06-16, S 28 att faststålla laxor 2A21för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m . 2021-AlA1. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor 2021avseende myndighetsutövning till kommun-
fullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Förbundet översånder härmed förslag till taxor avseende myndighetsutövning tör är 2021 för
antagande av kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Trollhättan 2020-A6-1 8

Förva ltningsassistent

Bilaqor:
Taxo,r 2A21, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Sammanträdesprotokoll Direktionen NARF 2020-06-16
Tjänsteskrlvelse taxa LSO 202'1

Tjänsteskrivelse taxa LBE 2021

Norra Alvsborgs
Räddningstjänstfööund
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brandl 12.se
Webb
www.brand_l 12.se123



,ffi SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-16

Diarienummer
5U0-2A2A-99-13

Norra Alvsborgs
Räddn ingstjän stförbund
Direklionen

$ 26 Beslut om att upplåta förbundschef att utgöra tillförordnad förbundschef i

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB)
Nuvarande förbundschef i RMB avser att gå i pension 2020-10-31 med sista tjänstgörings-
dag 2020-08-'16. Från RMB:s sida har önskemål inkommit om att, som en temporär åtgård i

avvaktan på en av RMB beslutad permanent lösning av förbundschefsuppdraget, avtala om
att tillförordna NARF förbundschef for detta uppdrag.

Avtal om tillförordnande avser inte uppdraget att utgöra funktionen Räddningschef enligt 3
kap. 16$ Lag (2003:778)om skydd mot olyckor hos RMB. Avtalet kan av båda parter sägas
upp med en uppsägningstid av 6 månader.

Direktionen foreslås anta förfrågan från RMB och att avtal tecknas som reglerar kostnader
samt att uppsägningstid till avtalet anges med 6 månader.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att anta forfrågan och teckna avtal avseende upplåtande av förbunds-
chef NÄRF att utgöra tillförordnad förbundschef i RMB.

$ 27 Beslut om revidering av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddn ingstjänstförbund.
Förbundet har tagit fram förslag till revidering av Kommunalförbundsordning för Norra
Alvsborgs Räddningstjänstförbund. Revideringen har skett utifrån inkommen begäran från
medlemskommunerna med önskemål om att denna ska anpassas till kommunernas
styrdokument for krisberedskap. Samtidigt har anpassning skett till Kommunallag QA17:725).

Direktionen föreslås fastställa reviderad Kommunalförbundsordning {or NÄRF, samt uppdra
åt ordförande och förbundschef att skicka begäran till medlemskommunerna om antagande
av Komm unalförbundsord ning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbund.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa reviderad Kommunalförbundsordning, samt uppdrar åt
ordförande och forbundschef att tillskriva medlemskommunerna med begäran om antagande
av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs Rädd ningstjänsfförbund.

$ 28 Beslut om taxor 2021 tör Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Förbundet har tagit fram ett förslag till taxor 2A21 för Norra Alvsborgs Räddningstjänst-
förbund. Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPl)för materialoch enligt
lönerevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets
bestämmelser. Ar 2021är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 %, KPI är 1,3 o/o (1an 20191

ian 2A2O) och beräknad lönerevision 2,5 o/o.

En revidering kommer att ske av bifogat förslag avseende taxor för brandskyddsutbildningar
för medlemskommunerna. Avtal for brandskyddsutbildningar, som ska gälla 'för är 2A21, är
sänt på remiss till respektive kommun men pga, pandemi covid-19 har kommunerna skjutit
upp ärendehanteringen. Avtalet beräknas vara godkänt och påskrivet under hösten 2020.

Taxor för myndighetsutövning har omarbetats för att anpassas till gällande lagstiftning.
Benny Gustavsson enhetschef samhällsskydd, lämnade en redogörelse över genomförda
förändringar ,-4.

,4n
Norra Älvsborgs
Rådd ni ng stj änstförb u nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon våxel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

F-post
info@brandl 12.se
Webb
www.brandl 12.se124



SAM MANTRÄDES PROTOKOLL
2024-A6-16

Diarienummer
501 0-2020-99-1 3

Norra Alvsborgs
Rädd n i ngstjänstförbu nd
Direktionen

Direktionen föreslås besluta att fastställa den nya taxan för år 2021. Taxan ska gälla fr.o.m.
2021-01-01. Taxor avseende myndighetsutövning år 2021för Norra Alvsborgs Räddnings-
tjänstförbund ska därefter översändas till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
for fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa taxor 2021för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Taxan foreslås gälla fr.o.m.2021-A1-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända laxor 2021
avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för
fastställelse.

$ 29 Beslut om taxor 2A21tör sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun
2021 ärs taxa for sotning och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun är beråknad
med en genomsnittlig höjning gä2o/o. Sotningsindexet för 2021 är forsenat. lndexet är
kopplat till avtalsrörelsen och är uppskjuten till hösten på grund av Coronapandemin.
Taxehöjningen foreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2021.

Direktionen föreslås besluta att fastställa 2021 ärs taxa for sotningsverksamheten inom
Färgelanda kommun enligt förslaget. Taxor avseende sotning och brandskyddskontroll år
2A21 inom Färgelanda kommun ska därefter översändas till kommunfullmäktige i Färgelanda
för fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa den nya taxan för är 2021 avseende sotning och
brandskyddskontroll i Färgelanda kommun. Taxan föreslås gälla fr.o.m . 2021-A1-A1.
Direktionen beslutade vidare att tillsända den nya taxan för år 2021 till kommunfullmäktige i

Färgelanda kommun för fastställelse.

$ 30 Beslut om taxor 2021tör sotning och brandskyddskontroll i Trollhättans Stad
2021 ärs taxa för sotning och brandskyddskontroll inom Trollhättans Stad är beråknad med
en genomsnittlig hojning pä 2 %. Sotningsindexet för 2021 är försenat. lndexet är kopplat till
avtalsrörelsen och är uppskjuten till hösten på grund av Coronapandemin.
Taxehojningen foreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2021.

Direktionen föreslås besluta att fastställa 2021 ärs taxa för sotningsverksamheten inom
Färgelanda kommun enligt förslaget. Taxor avseende sotning och brandskyddskontroll år
2021 inom Trollhättans Stad ska därefter översändas till kommunfullmäktige i Trollhättan för
fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa den nya taxan för är 2021 avseende sotning och
brandskyddskontroll i Trollhättans Stad. Taxan föreslås gälla fr.o.m .2021-U-A1. Direktionen
beslutade vidare att tillsända den nya taxan för år 2021 till kommunfullmäktige iTrollhättans
Stad för fastställelse.

$ 31 Beslut om särskild taxa 2021tör servicearbeten inom enhet sotning
I förbundsordningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ingår enbart arbete för
sotning- och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad.
I samråd med på SKR finns inget som hindrar sotningsverksamheten att utföra service-
arbeten så som rensning/ borttagning av fågelbon eller tjärbildning.

Norra Älvsborgs
Räd d n in g stj änstfö rbund
Larmvägen 1

46.1 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brandl 1ZSe
Webb
www.brand112.se125



Datum
2020-06-44

Diarienummer

Norra Älvsborgs
Rädd n i n g stj ä nstfö rb u n d
Enhet Samhällsskydd

Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor samt ändring i befintlig taxa för tillstånd enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i arbetet med tillsyn över efterlevnaden
av lagen om brandfarliga och explosiva varor sett behov av en ändring av taxans
utformning.

Förslag till ny taxa har utformats så att tillsynsmyndighetens arbetsinsats vid tillsyn
speglas mer rättvist. Taxan premierar även de tillståndshavare som hanterar sina
risker enligt lagar och föreskrifter. Det innebär att inga eller få brister leder till låga
kostnader för tillståndshavarna. Verksamheter med flera brister får högre kostnader

Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen (201O:101 1) om brandfarliga och explosiva
varor bifogas denna tjänsteskrivelse. En rapport som visar hur taxan tagits fram finns
som bilaga till förslaget.

Taxan för tillståndshantering enligt lagen (2010:10'1 1) om brandfarliga och explosiva
varor har inte beretts möjlighet till samma genomlysning som tillsynstaxan.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ser ändå att en mindre forändring i denna
taxa är nödvändig redan nu vilket gäller tillstånd för explosiva varor. Förslag till
ändring i tillståndstaxan bifogas. En genomlysning av tillståndstaxan kommer att ske
inför beslut om taxor för år 2022.

Benny Gustavsson
Enhetschef Samhällsskydd

Norra Alvsborgs
Räd d n i n g stj ä nsfförbu nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brand 1 12.se
Webb
www.brandl 12.se126



Datum
2020-06-04

Diarienummer

Norra Älvsborgs
Räd d n i n gstj ånstförb u nd
Enhet Samhällsskydd

Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbund har i arbetet med tillsyn över efterlevnaden
av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor sett behov av en ändring av taxans
utformning. Verksamheter vi genomför tillsyn på idag är valda med utgångspunkt i

kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. (SRVFS 2003:10 Statens
räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet)

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund riktar behovet av tillsyn i huvudsak mot de
verksamheter där risken för olyckor är störst, där människor kan komma till skada
eller där stora egendomsskador kan uppstå. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
har arbetat fram ett "riskvärderingsinstrument" för att värdera risken för olyckor på
verksamheterna.
lndelningen av tillsynsverksamheter med riskvärderingen som stöd har tagits fram
som ett underlag för tillsynsplanering inom forbundsområdet. De olika kategorierna
bestäms utifrån vilka typer av risker de är förknippade med och hur omfattande de är.
Stöd till dessa bedömningar har hämtats från bland annat BFS 2011:6 med ändringar
till och med BFS 2019:2 Boverkets Byggregler(BBR), SRVFS 2003:10 och SRVFS
2AO4:4.
Avsnitt 4.1 "Objektsfaktorer för olika byggnader och anläggningar" i nuvarande taxor
2020 ersätts av "Riskvärdering av tillsynsverksamheter enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor" vilken bifogas denna skrivelse.

Benny Gustavsson
En hetschef Samhällsskydd

Norra Älvsborgs
Räd d n in gstj ä nstförbu nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brand112.se
Webb
www.brandl '12.se127



METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ARENDE 22 Dnr KS 20201236

Svar på remiss - Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västra
Götaland 2O2L-2O3O

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har fått förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
20ZL-2030 på remiss,

Förslaget till strategi har utarbetats i bred dialog under 2019 med representanter för
kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi m fl.

Målet för strategin är att Västra Götaland ska vara ett föredöme för omställning till ett hållbart
samhälle och att strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling, Strategin fokuserar på mål
och prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka och som utvecklas
genom samarbeten mellan organisationer och samverkan på lokal, regional och nationell nivå.
Samverkansparterna är de som deltagit i dialogen och strategin utgör den gemensamma
plattformen för samverkan och genomförande.

Beslutsunderlag
o Remiss - Regional uWecklingsstrategiVästra Götaland 202t-2030 - missiv,
. Regional uWecklingsstrategiför Västra Götaland 2021-2030 - remissversion.
r Förslag till yttrande.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 266,

BILAGA

128



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
23

s 266 Dnr KS 20201236

Svar på remiss - Regional uWecklingsstrategi (RUS) för Västra
Götaland 2O2L-2O3O

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande enligt forslag

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har fått förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
202L-2030 på remiss,

Förslaget till strategi har utarbetats i bred dialog under 2019 med representanter för
kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi m fl,

Målet för strategin är att Västra Götaland ska vara ett föredöme för omställning till ett hållbaft
samhälle och att strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling, Strategin fokuserar på mål
och prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka och som utvecklas
genom samarbeten mellan organisationer och samverkan på lokal, regional och nationell nivå,
Samverkansparterna är de som deltagit i dialogen och strategin utgör den gemensamma
plattformen för samverkan och genomförande,

Beslutsunderlag
o Remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 202L-2030 - missiv.
r Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 202L-2030 - remissversion
r Förslag till yttrande.
o Kom m u nstyrelseförvaltni ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger
yttrande enligt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2A20-04-28 KS 20201236

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(4)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Remiss Regional uWecklingsstrategi för Västra Götaland
2021-2030

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått förslag till Regional uWecklingsstrategi för Västra
Götaland 202I-2030 på remiss.

Förslaget till strategi har utarbetats i bred dialog under 2019 med representanter
för kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter,
akademi m fl.

Målet för strategin är att Västra Götaland ska vara ett föredöme för omställning till
ett hållbart samhälle och att strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling.
Strategin fokuserar på mål och prioriteringar för områden där takten i

omställningen behöver öka och som utvecklas genom samarbeten mellan
organisationer och samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

Samverkansparterna är de som deltagit i dialogen och strategin utgör den
gemensamma plattformen för samverkan och genomförande.

Beslutsunderlag
r Remiss - Regional uWecklingsstrategi Västra Götaland 202L-2030 - missiv
r Regional utvecklingsstrategiför Västra Götaland 2021-2030 - remissversion

https : //www.vg req ion.se/rus-remiss

Beskrivning av ärendet
Melleruds kommun har fått förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra
Götaland 202I-2030 på remiss.

Förslaget till strategi har utarbetats i bred dialog under 2019 med representanter
för kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter,
akademi m fl.

Målet för strategin är att Västra Götaland ska vara ett foredöme för omställning till
ett hållbart samhälle och att strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling.
Strategin fokuserar på mål och prioriteringar för områden där takten i

omställningen behöver öka och som utvecklas genom samarbeten mellan
organisationer och samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se130
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Datum Diarienummer
2020-04-28 KS 20201236

Samverkansparterna är de som deltagit i dialogen och strategin utgör den
gemensamma plattformen för samverkan och genomförande,

Med förslaget'htt vara ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle"
menas att Västra Götaland är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt
fossiloberoende och cirkulä rt.

För att nå dit föreslås fyra långsiktiga prioriteringar som är de viktigaste områdena
för samverkan och gemensamma insatser. Dessa är

1. Bygga kompetens för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande
(kompetensomstäl I ning, matchning, etablering)

2. Stärka innovationskraften för ett konkurrenskraftigt näringsliv
(entreprenörskap och nyföretagande, innovationskraft i mindre företag,
i nternationel lt sta rka kl uster, test- och demonstrations plattforma r)

3. Knyta samman Västra Götaland för hållbar och förbättrad tillgänglighet
(samverkan fysisk planering, transportinfrastru ktur och hål lbart resande,

utbyggnad av bredband, samverkan nationellt och internationellt)

4. Öka inkluderingen för tillit och sammanhållning (möjlighet till utbildning
och egen försörjning, forutsättningar för samhörighet och tillit, barn och

ungas möjligheter)

Till dessa långsiktiga prioriteringar har knutits fyra tvärsektoriella kraftsamlingar
som ska förstärka arbetet med de långsiktiga prioriteringarna och ge extra fokus
på stärkt samverkan och ett samordnat arbete. Dessa kraftsamlingar är

. Fullföljda studier (en förutsättning för bra start i livet och fler behöver nå

godkända betyg)

. Digitalisering (kan öka företagens konkurrenskraft och effektivisera
offentliga verksamheter och öka servicen)

. Elektrifiering (syftar till att minska industrins och transporters
klimatpåverkan)

. Cirkulära affärsmodeller (handlar om att produkter och tjänster baseras på

förnybar energi och råvaror från jord, skog och vatten och att använt
material som inte kan ersättas med biobaserade råvaror måste cirkuleras
tillbaka in i produktionen)

Genomförandet av strategin förslås genomsyras av fem vägledande principer - ta
tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter, öka invånarnas delaktighet
och inflytande, experimentera och lära, tala med gemensam röst samt modiga och

förändringsorienterade leda re.

Följande överväganden har gjorts genom inhämtande av synpunkter från
kommunens förvaltningar och Dalslands miljö- och energiforbund och utgör förslag
till kommunens yttrande till regionen.

Sida
2 (4)
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-28 KS 20201236

Sida

3 (4)

överväganden

Uopfattninq om strategiförslaget och dess relevans

Melleruds kommun menar att de långsiktiga prioriteringarna och tvärsektoriella
kraftsamlingarna är fullt relevanta och att det behövs ett gemensamt långsiktigt
arbete och gemensamma resurser på alla nivåer - regionalt, delregionalt och

lokalt. Mllet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning
till ett hållbaft samhälle

Målet är svårt att kommunicera på ett enkelt och naturligt sätt. Det skulle i stället
kunna vara Tillsammans ställer vi om Västra Götaland till ett hållbaft samhälleför
att ha ett större fokus på samarbete och samverkan inom Västra Götaland och

mellan alla olika aktörer och förstärka vi-känslan. Lyckas vi väl kommer det att
resultera i att Västra Götaland blir ett föredöme.

Om urvalet av långsiktiga prioriterinqar är de utmaninqar som är viktigast för
qemensamma insatser

Melleruds kommun anser att de långsiktiga prioriteringarna anses som relevanta
regionalt, delregionalt och lokalt. Ett livskraftigt och attraktivt samhälle ger
människor möjlighet till utbildning, arbete, gemenskap och delaktighet samt närhet
till och möjlighet att nå omvärlden. För att åstadkomma detta har vi olika roller och

ansvar och därmed behov av gemensamma insatser och samverkan.

Mellerud har en relativt hög arbetslöshet samt invånarna en allt högre medelålder.
Här behövs stöd för en utveckling av befintliga och nya företag som erbjuder
arbetstillfällen samt utbildningsmöjligheter i större utsträckning för att matcha
företagens behov. Utbildningsmojligheter på högskolenivå nära saknas vaför ett
samarbete i Dalsland pågår om att skapa ett sk Campus Dalsland. Tillskapandet av
ett sådant campus förutsätter en bredare samverkan, dvs lokalt och regionalt.
Även folkhögskolor och studieförbund är viktiga samarbetspaftners i

kompetensbyggandet.

Transportinfrastrukturen är viktig för att knyta samman landsbygd och stad.
Dubbelspåret mellan Göteborg och Oslo genom Dalsland och fler tågstopp är
exempel på det. Det gäller även bredbandsinfrastrukturen.

Om de tvärsektoriella kraftsamlinqarna är de viktigaste områdena för
g-emensamma insatser de kommande fyra åren

Melleruds kommun instämmer i att kraftsamlingarna fullföljda studier,
digitalisering, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller är viktiga områden för
gemensamma insatser.

Omställningsarbetet till ett fossiloberoende behöver även beakta förändringar i

markanvändning och förlust av livsmiljöer för att bibehålla biologisk mångfald.
Tillsammans behöver vi skapa förutsättningar for en hållbar mark- och

vattenanvändning. Biogasproduktionen i Dalsland är en viktig lokal och regional
cirkulär affärsmodell som skapar dubbelt klimatsmart biogas till fordon och ger

högvärdig näring till åkermarken. Den satsningen behöver fortsätta uWecklas.
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Om de väqledande principerna bidrar till strategins genomförande

Det är positivt att ambitionen är platsens unika förutsättningar ska tas tillvara och
att genomförandet har sin bas där. Det kan lägga en bra grund för att insatser och
samarbeten anpassas utifrån de olika förutsättningar och forhållanden som råder i

olika delar av Västra Götaland och mellan stad och landsbygd. Men frågan är vad
som är platsen. Oftast tolkas platsen som det som är närmast aktören, men det
betyder att platsen ibland är kommunen, ibland Fyrbodal, ibland regionen. Därför
är det viktigt att platsen definieras så att en förståelse skapas för förutsättningarna
och insatsen. Melleruds kommun instämmer i atL invanda och administrativa
gränser behöver utmanas för att skapa nya mojligheter och använda befintliga
resurser hos olika aktörer på nya sätt. Dalslandskommunerna har många
samarbeten och Melleruds kommun är positiva tillfler.

Om genomförande av strategin och vårt bidrag

Som kommun är vi närmast våra invånare och företag, vilket innebär att vi kan

starkt bidra till att öka delaktigheten genom dialog och mötesplatser, både som

aktör men också som facilitator. Melleruds kommun är beredd att bidra till att
fortsätta bygga och förstärka en samverkans- och samarbetskultur. Deltagande i

Fyrbodals kommunalförbunds arbete är exempel på det liksom

Dalslandssamarbeten. Genom t ex Fyrbodals strukturbildsarbete bidrar vitill en
gemensam fysisk planering.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef
0530-181 05

ann ika.wennerblom@mellerud.se

Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals komm u nalförbund
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Västra Götalandsreg ionen

Regionutveckling

Yttrande över Remissen Regional utvecklingsstrategi för
Västra Götaland 2O2L-2O3O

Melleruds kommun har fått förslag till Regional uWecklingsstrategi för Västra
Götaland 202L-2030 på remiss. Med anledning härav får Melleruds kommun
framföra följande.

Uppfattning om strategiförslaget och dess relevans

Melleruds kommun menar att de långsiktiga prioriteringarna och tvärsektoriella
kraftsamlingarna är fullt relevanta och att det behövs ett gemensamt långsiktigt
arbete och gemensamma resurser på alla nivåer - regionalt, delregionalt och

lokalt. Mälet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställnina
till ett hållbart samhälle

Målet är svårt att kommunicera på ett enkelt och naturligt sätt. Det skulle i stället
kunna vara Tillsammans ställer vi om Västra Götaland till ett hållbart samhälleför
att ha ett större fokus på samarbete och samverkan inom Västra Götaland och

mellan alla olika aktörer och förstärka vi-känslan. Lyckas vi väl kommer det att
resultera i att Västra Götaland blir ett föredöme.

Om urvalet av lånosiktiga prioriteringar är de utmaningar som är viktigast för
gemensamma insatser

Melleruds kommun anser att de långsiktiga prioriteringarna anses som relevanta
regionalt, delregionalt och lokalt. Ett livskraftigt och attraktivt samhälle ger

människor mojlighet till utbildning, arbete, gemenskap och delaktighet samt närhet
till och möjlighet att nå omvärlden. För att åstadkomma detta har vi olika roller och
ansvar och därmed behov av gemensamma insatser och samverkan.

Mellerud har en relativt hög arbetslöshet samt invånarna en allt högre medelålder.
Här behövs stöd för en uUeckling av befintliga och nya företag som erbjuder
arbetstillfällen samt utbildningsmöjligheter i större utsträckning för att matcha
företagens behov. Utbildningsmöjligheter på högskolenivå nära saknas varför ett
samarbete i Dalsland pågår om att skapa ett sk Campus Dalsland. Tillskapandet av
ett sådant campus förutsätter en bredare samverkan, dvs lokalt och regionalt.
Även folkhögskolor och studieförbund är viktiga samarbetspaftners i

kompetensbyggandet.

MELLERUDS
KOMMUN

YTTRANDE

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-28 KS 20201236

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se134
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Datum Diarienummer
2020-04-28 KS 20201236

Transportinfrastrukturen är viktig för att knyta samman landsbygd och stad.
Dubbelspåret mellan Göteborg och Oslo genom Dalsland och fler tågstopp är
exempel på det. Det gäller även bredbandsinfrastrukturen.

Om de tvärsektoriella kraftsamlingarna är de viktigaste områdena för
qemensamma insatser de kommande fyra åren

Melleruds kommun instämmer i att kraftsamlingarna fullföljda studier,
digitalisering, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller är viktiga områden för
gemensamma insatser.

Omställningsarbetet till ett fossiloberoende behöver även beakta förändringar i

markanvändning och förlust av livsmiljöer för att bibehålla biologisk mångfald.
Tillsammans behöver vi skapa förutsättningar för en hållbar mark- och
vattenanvändning. Biogasproduktionen i Dalsland är en viktig lokal och regional
cirkulär affärsmodell som skapar dubbelt klimatsmart biogas till fordon och ger
högvärdig näring till åkermarken, Den satsningen behöver fortsätta utvecklas.

Om de vägledande principerna bidrar till strategins genomförande

Det är positivt att ambitionen är platsens unika förutsättningar ska tas tillvara och

att genomförandet har sin bas där. Det kan lägga en bra grund för att insatser och
samarbeten anpassas utifrån de olika förutsättningar och forhållanden som råder i

olika delar av Västra Götaland och mellan stad och landsbygd. Men frågan är vad
som är platsen. Oftast tolkas platsen som det som är närmast aktören, men det
betyder att platsen ibland är kommunen, ibland Fyrbodal, ibland regionen. Därför
är det viktigt att platsen definieras så att en förståelse skapas för förutsättningarna
och insatsen. Melleruds kommun instämmer i att invanda och administrativa
gränser behöver utmanas för att skapa nya möjligheter och använda befintliga
resurser hos olika aktörer på nya sätt. Dalslandskommunerna har många

samarbeten och Melleruds kommun är positiva till fler.

Om genomförande av strategin och vårt bidrag

Som kommun är vi närmast våra invånare och företag, vilket innebär att vi kan

starkt bidra till att öka delaktigheten genom dialog och mötesplatser, både som

aktör men också som facilitator. Meileruds kommun är beredd att bidra till att
fortsätta bygga och förstärka en samverkans- och samarbetskultur. Deltagande i

Fyrbodals kommunalfcirbunds arbete är exempel på det liksom

Dalslandssamarbeten. Genom t ex Fyrbodals strukturbildsarbete bidrar vi till en
gemensam fusisk planering.

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordföra nde

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Sida
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Från: Stefan Westling Didrik <stefan.westling.didrik@vgregion.se> För Regionstyrelsen
Skickat: den 6 april 2O2O L2:OL

Till: postmottak@byr.oslo.kommune.no; kansli@fyrbodal.se; info@skaraborg.se; info@borasregionen.se;

diarium@goteborgsregionen.se; info@businessregion.se; sara.wallin@almi.se; vgl@foretagarna.se;

info@vastsvenskahandelskammaren.se; goteborg@coompanion.se; fyrbodal@coompanion.se;
skaraborg@coompanion.se; sjuharad@coompanion.se; karolina.sahlstrom@scienceparkskovde.se;
martin.wanblom@innovatum.se; mats.bergh@johannebergsciencepark.com; tord.hermansson@lindholmen.se;
charlotta.gummeson@sahlgrenskasciencepark.se; erik.bresky@scienceparkboras.se; goteborg@drivhuset.se;
goteborg@drivhuset.se; hv@drivhuset.se; boras@drivhuset.se; goteborg@ungforetagsamhet.se;
fyrbodal@ungforetagsamhet.se; alvsborg@ungforetagsamhet.se; skaraborg@ungforetagsamhet.se;
johanna@csrvastsverige.se; info@universeum.se; info@navet.com; info@molekylverkstan.se;
balthazar@skovde.se; info@dalenium.com; registrator@chalmers.se; registrator@gu.se; registrator@his.se;

registrator@hb.se; registrator@hv.se; margareta.stigson@slu.se; registrator@myh.se; info@ri.se;
vastragotaland@lansstyrelsen.se; jordbruksverket@ jordbruksverket.se; registrator@energimyndigheten.se;
registraturen@boverket.se; tillvaxtverket@tillvaxtverket.se; vinnova@vinnova.se; esf@esf.se;

trafikverket@trafikverket.se; registrator@arbetsformedlingen.se; registrator@raa.se; info@jamy.se;

havochvatten@havochvatten.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen,se; lo-vastsverige@lo.se; Jonas Ericsson

<jonas.ericsson@vgregion.se>; skaraborg.vast@unionen.se; goteborg@unionen.se; sjuhall@unionen.se; Branka

Djukanovic Svensson <branka.djukanovic.svensson@vgregion.se>; rudolf.antoni@svensktnaringsliv.se;
vastragotaland@lrf.se; info@skr.se; diariet@regionvarmland.se; regionen@regionhalland.se; regionen@rjl.se;

regionen@regionorebrolan.se; regionstockholm@sll.se; region@skane.se; vastragotaland@lrf.se;
info@kungsbacka.se; vastra@hushallningssallskapet.se; inger@lomudden.se; helena.dahlstrom@coompanion.se;
m.bjalkemo@telia.com; goteborgsregionen@helasverige.se; vastragotaland@rfsisu.se;
magnus.pettersson@vgidrott.se; info@vgb.nu; lotta.forslind@coompanion.se; janne@hemgarden.nu;

kristina.berneholm@coompanion.se; espigadario@gmail.com; info@skoopigr.se; Emma Broberg
<emma.broberg@vgregion.se>; elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com; kontakt@edcs.se; kommun@ale.se;

Alingsås kommun <kommunstyrelsen@alingsas.se>; kommun@bengtsfors.se; kommunen@bollebygd.se;

boras.stad@boras.se; kommun@dalsed.se; kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se;
kommun@fargelanda.se; kommun@grastorp.se; info@gullspang.se; goteborg@goteborg.se;
gotene.kommun@gotene.se; Herrljunga Kommun <herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se>;
kommunen@hjo.se; kommun@harryda.se; kommun@karlsborg.se; kommun@kungalv.se; kommun@lerum.se;
kommun@lidkoping.se; kommun@lillaedet.se; registrator@lysekil.se; info@mariestad.se;
markskommun@mark.se; Kommunen <kommunen@mellerud.se>; kommun@munkedal.se; stad@molndal.se;

kommun@orust.se; kundcenter@partille.se; skara.kommun@skara.se; skovdekommun@skovde.se;

info@sotenas.se; kommun@stenungsund.se; kommun@stromstad.se; kommun@svenljunga.se;

kommun@tanum.se; kommun@tibro.se; tidaholms.kommun@tidaholm.se; kommun@tjorn.se;
kommun@tranemo.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; kommunen@toreboda.se; kommunen@uddevalla.se;

kommun@ulricehamn.se; vara.kommun@vara.se; kommunen@vargarda.se; kommun@vanersborg.se; Åmåls

Kommun <kommun@amal.se>; kommun@ockero.se
Ämne: Remiss: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2O2t-203O

Hei,

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2O2L-2030 går nu ut på remiss. Er organisation bjuds in att ge ert
svar på remissversionen av strategin. Remissperioden pågår mellan 6 april och 30 september. Bifogat finns missiv

med frågeställningar och sändlista. Ni hittar remisshandlingarna och mer information om remissförfarandet på

www.vgregion.se/rus-rem iss

Har ni frågor om remissen eller remissförfarandet är ni välkomna att kontakta Maria Jakobsson, processledare

regiona I utvecklingsstrategi, maria,v.iakobsson@vgregion.se.

Vi ser fram emot era svar

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:239213&frame:1 2020-04-06
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Diarienummer RS 2018-05444

Remiss - Regional utvecklingsstrategi
Västra Göta la nd 202L-2030
Den regionala uwecklingsstrategin dr en övergripande strategi ör det gemensamma regionala

utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det fiirslag på strategi som går ut på remiss ska, från och

med2A2l, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin

innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter fiir kommuner,

kommunalflorbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från

dialogerna har varit ett viktigt underlag ör remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlagl

om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.

Mer information om hur ftirslaget på regional utvecklingsstrategi fiir Västra Götaland 2A2F2030
tagits fram, fi nns på www-v gre gion. selsamtalv 9203 0

Vi är medvetna om att utuecklingen av covid-19 påverkar era verksamheter och har därfiir örlängt
remissperioden till 30 september. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.

^O5a svarar nt

Västra Götalandsregionen önskar svar på remissen senast den 30 september 2020. Svaret skickas

in i wordformat (döpt med er organisations namn) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange

diarienummer RS 2018-0544 och organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson

för ert remissvar.

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta

upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera

kortfattat. Vi önskar att ni beaktar fiiljande i era svar:

o Vad är er samlade uppfattning om strategiforslaget och dess relevans?

o Vad tycker ni om mälet Tillsammans gör vi Vristra Götaland till ettföredömefi)r
omställning till ett hållbart samhälle?

I Regionrappofien "Vår bcista tid cir nu" 2078 och uppfiiljaren "Var det bdttrefarr?" 2020,

YfxurnNDsREcroNEN
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o Fångar urualet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för gemensamma

insatser framåt?
. Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingama de viktigaste områdena fiir gemensamma insatser

lor de kommande fura åren?

r Hur ser ni på de vägledande principema och hur de kan bidra till strategins genomflorande?

. Samarbete mellan aktörer är nödvändigt ftir ett framgångsrikt genomftirande av strategin.

Hur tycker ni att strategin ska genomftiras? Hur kan er organisation bidra?

Så behandlas synpunkterna
Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunllema efter att

remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på www.vgregion.seÅus-

remiss. Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin som behandlas i
beredningen for hållbar utveckling (BHU2 och regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på

regionfu llmäktige v ären 202 1 .

Synpunkter i remissvaren kommer även tas till vara i Västra Götalandsregionens

programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken fiir perioden 2021-2027

och i arbetet med att ta fram en strategi ör innovation/smart specialisering.

Remissha nd linga r
o Missiv med frågor och sändlista (det här brevet)

o Renrissversion Regional utvecklingsstrategi ftir Västra Götaland 2021-2030

o Bilaga L Förutsättningar ör hållbar regional utveckling i Västra Götaland

o Bilaga 2. Strategisk inriktning ftir uppftiljning och utvärdering av den regionala

utvecklingsstrategin

o Bilaga 3. Så tog vi fram strategin - utgångspunkter, process och vägval

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på wrvw.vqregion.selrus-retniss.

2 Beredningen fiit hållbar uweckling (BHU) är en gemensam berednirrg mellan Väsffa Götalandsregionen
och komnrunalförbunden i Västra Götaland.

YarVÄSTRA
GÖTALAN DSREC IONENV
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Presentation av förslaget
I slutet av april/början av maj kommer vi att arrangera ett digitalt möte fiir att presentera forslaget

och ge möjlighet att ställa fi'ågor. Datum och anmälningslänk kommer att läggas upp på

www.vgleg io rr. se/ms- rem i ss.

Ett presentationsmaterial om örslaget på regional utvecklingsstrategi, finns tillgängligt fiir alta

som vill använda det, på www.vgregion.selrus-remiss.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Jakobsson, 0707-23 23 87,
mari a.v. i akobssonfglv gre gi on. se.

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar!

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

Helena L Nilsson
Regionufveckl ingsdirektör

YfxumNDSREcroNEN
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Sändlista

Västra Götalands 49 kommuner
Boråsregi onens kommunalförbund I

Business Region Göteborgl
Fyrbodal s kommunallorbund I

Göteborgsregionens kommunal ftirbund I

Skaraborgs kommunalforbundl

Almi Företagspartner Väst AB
Arbetsftirmedlingen
B althazar S cience C enter
Boverket
Chalmers
Coompanion Fyrbodal2
Coompanion Göteborg2
Coompanion Sjuhärad2
Coompanion Skaraborg2
CSR Västsverige
Dalenium Science Center
Drivhuset3
Energimyndigheten
EDCS
ESF-rådet
Företagarna Västra Götaland
Göteborgs universitet
Göteborgsregionen social ekonomi
Havs- och vattenmyndigheten
Hela Svelige ska leva Göteborg
Hela Sverige ska leva Fyrbodal
Hela Sverige ska leva Sjuhärad
Hela Sverige ska leva Skaraborg
Hushållningssällskapet Västra Götaland
Högskolan Borås
Högskolan Skövde
Högskolan Väst
Innovatum
Johanneberg Science Park
Jordbruksverket
J ärnställdhetsrnyndi gheten
Kungsbacka kommun
Lindholmen Science Park
LO-distriktet i Västsverige
LRF Västra Götaland
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Molekylverkstan Science Center
Navet Science Center

I Kommurralforbunden ombeds att svara rned
utgångspunkt i det delregionala perspektivet.

2 Vi önskar samberett svar från
Coonrpanion

Oslo kommune
Region Halland
Region Jönköping
Region Skåne
Region Stockholm
Region Värmland
Region Örebro
RF SISU Västra Götaland
Riks antikvarieämbetet
RISE
Sahlgrenska Science Park
Samordningsforbunden i Väster
Samrådet for nationella minoriteter
Samrådet lor funktionshinder
Samrådet for hbtq
Samrådet fiir mänskliga rättigheter
Samrådet for barnrätt
Science Park Borås
Science Park Skövde
Skogsstyrelsen
Skoopi Göteborgsregionen
SLU i Skara
Social ekonomi Fyrbodal
Social ekonomi Sjuhärad
Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg
Svenskt näringsliv Västra Götaland
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Svinesundskommitt6n
TCO
Tillväxtverket
Trafikverket
Ung fbretagsamheta
Unionen
Universeum science center
Vinnova
Vision Västra Götalandsregionen
Viken fylkeskommune
Västra Götalands bildningsforbund
Västsvenska handelskammaren
YH myndigheten

3 Vi önskar sanrberett svar från
Drivhusen
a Vi önskar ett samberett svar fi'ån Ung
företagsamhet
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MELTERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n 2020-09-02

ARENDE 23 Dnr KS 20201464

Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och
budget för 2O21-2023 samt förslag på långsiktig finansiering av
samverkansytan Kommunakademin Väst

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande enligt förslag

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-
2023 samt avtal om Kommunakademin Väst (KAV) för yttrande. Verksamhetsplanen innehåller
fem strategiska utvecklingsområden med målområden.

1. Stöd, omsorg och hälsa med målområdena Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga samt
Kompetens, FoU och samverkan

2. Kompetensförsörjning och utbildning med målområdena Arbetskraft, behovsstyrd utbildning
och utbildningsnivå, Samverkan och tillgänglighet, FoU samt Skolavhopp, resultat och
jämlikhet

3. Fysisk planering och hållbara transporter med målområdena Hållbaft resande, Gemensam
planering samt Samspel och utveckling

4. Näringsliv, kultur och attraktionskraft med målområdena Företagsklimat, struktur och

omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden och investeringsvilja samt Kultur och

attraktionskraft

5, Digitalisering med målområdena Innovation, kompetens och ledarskap samt Infrastruktur
och digital service

Sedan 2018 samverkar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst i Kommunakademin Väst
(KAV) vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens och verksamhetsutveckling
till nytta för kommunerna och samhället i stort. Melleruds kommun tillstyrker planen iallt
väsentligt.

Beslutsunderlag
r Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 202L-2023
. Beskrivning av den demokratiska processen för framtagande av ny modell för

verksamhetsplan
. Remissförslag Verksamhetsplan och budget 202I-2023
o Samverkansavtal för Kommunakademin Väst (KAV)

o Förslag till yttrande.
e Komm unstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 5 267.
. Remisskrivelse om medfinansiering,

BILAGA
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Fyrbodal 2020^08-20

r\/-\.t's7\
MELLERUDS KOMMUN

Kommuns$relsekoffioret

2020 -08- 3 1

Diarienr DiarieplanbetecknTill
Fyrbodals medl emskomrnuner

Remiss - Budget delregionala utvecklingsme del 2OZL-2023

INLEDNING
Med anledning av Västra Götalandsregionens framtagande av den nya regional
utvecklingsstrategin påverkas vår process avseende remissforfarandet av budgeten för
delregionala medel mot tidigare år.

Syftet med de delregionala utvecklingsmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv,
ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är

ett verktyg fiir att genomföra vår gemensamma verksamhetsplan och Vision Västra Götaland

- Det goda livet.

FINANSIEzuNG
Kommunalforbundet ska arbeta enligt sin verksamhetsplan, samverka med

medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalforbund och
VGR, återapportera och redovisa sina insatser och motfinansiera tilldelade medel enligt
finansieringsprincipen, kommunerna 50 % och VGR 50 a/o.

De delregionala utvecklingsmedlen som tilldelats kommunalforbunden är särskilt riktade for
utveckling i delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och

kultur.

För 2021-2023 visar budgetforslaget en omslutning på 20 500 000 kr per år vilket innebär att
kommunerna finansierar satsningar med l0 000 000 kr i årliga utvecklingsrnedel vilket
motsvarar 37 kr/invånare, det vill säga oförändrad mot innevarande år.

Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 000 000 kl fiån
Regionala utvecklingsnämnden (RUN), I milj. kr från Miljönämnden och 1 milj, kr fi'ån

Kulturnämnden. Utöver motflnansieringen mot de kommunala medlen går Väsha
Götalandsregionen in med riktade medel tör att finansiera funktioner'/processledare hos

kommunalforbundet. Kulturnämnden betalar 550 tkr och Miljönämnden 500 tkr. Västra
Götalandsregionen tillskjuter även en halv miljon ftir att möjliggöra forstudier och analyser.

FRAMTAGANDET AV BUDGETEN OCH BESLUT

Ett budgetforslag har tagits frarn av beredningsgruppen på komrnunalörbundet vilket
kommer att presenteras ftir berör'da chefsnätverk under september 2020 for att skapa

möjlighet for kornmunerna att komma med inspel inom de olika professiottema. De

chefsnätverk som kommer att utgöra beredning är näringslivsnätverket,

utbildningschefsnätverket. kulturansvariganätverket och kommundirektörsnätverket.

Fyrb0dals k0mmunallörbunrl - l4 k0mmunel sanarbetar lör lillväxl

Milseigalan 2'80r305.451 l8 Utldevalla.Vxl 0522'44 08 20. Far0522-145 54.tansli@lyrbodal.s€.ww.lyrbodal.se
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Budgetforslaget kommer att tas upp på Arbetsutskottet den 8 oktober och i Direktionen den

26 oktober 2020.

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på medfinansieringen av
storlelesordningen 37 lcr per invånare.

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kqnsli@,furbodal.se senast den 30 september 2020.

Frågor besvaras av Anna Lärk Ståhlberg,teamchef Samhällsutveckling
tel. 073 3 -3 5 8 5 3 4 eller anna. lark. st ahlber g@fyrbodal. se.

Med vänlig hälsning

Anna Lärk Ståhlberg
Teamchef Samhällsutveckling
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄP ES P NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
24

5267 Dnr KS 20201464

Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och
budget för 2O2L-2O23 samt förslag på långsiktig finansiering av
samverkansytan Kommunakademin Väst

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-

2023 samt avtal om Kommunakademin Väst (KAV) för yttrande. Verksamhetsplanen innehåller

fem strategiska utvecklingsområden med målområden.

1. Stöd, omsorg och hälsa med målområdena Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga samt

Kompetens, FoU och samverkan

2. Kompetensförsörjning och utbildning med målområdena Arbetskraft, behovsstyrd utbildning

och utbildningsnivå, Samverkan och tillgänglighet, FoU samt Skolavhopp, resultat och

jämlikhet

3. Fysisk planering och hållbara transpofter med målområdena Hållbart resande, Gemensam

planering samt Samspel och utveckling

4, Näringsliv, kultur och attraktionskraft med målområdena Företagsklimat, struktur och

omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden och investeringsvilja samt Kultur och

attraktionskraft

5. Digitalisering med målområdena Innovation, kompetens och ledarskap samt Infrastruktur

och digital service

Sedan 2018 samverkar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst i Kommunakademin Väst

(KAV) vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens och verksamhetsuWeckling

till nytta för kommunerna och samhället i stort. Melleruds kommun tillstyrker planen iallt
väsentligt.

Beslutsunderlag
o Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 20ZL-2023

. Beskrivning av den demokratiska processen för framtagande av ny modell för

verksamhetsplan
o Remissförslag Verksamhetsplan och budget 202I-2023
o Samverkansavtal för Kommunakademin Väst (KAV)

o Förslag till yttrande.
r Komm u nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

yttrande enligt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

lusterandes Utd ragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Remiss - Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och
budget Jör 2O2t-2023 samt förslag på långsiktig finansiering
av samverkansytan Kommunakademin Väst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande enligt förslag

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har fått Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och

budget 202I-2023 samt avtal om Kommunakademin Väst (KAV) för yttrande.

Verksamhetsplanen innehåller fem strategiska utvecklingsområden med

målområden.

1. Stöd, omsorg och hälsa med målområdena Kvalitet och välfärdsteknik,

Barn och unga samt Kompetens, FoU och samverkan

2. Kompetensförsörjning och utbildning med målområdena Arbetskraft,

behovsstyrd utbildn i ng och utbildn i ngsnivå, Samverkan och tillgä ng lighet,

FoU samt Skolavhopp, resultat och jämlikhet

3. Fysisk planering och hållbara transpoter med målområdena Hållbart

resande, Gemensam planering samt Samspel och utveckling

4. Näringsliv, kultur och attraktionskraft med målområdena Företagsklimat,

struktur och omstä llningskapacitet, Innovation, styrkeom råden och

investeringsvilja samt Kultur och attraktionskraft

5. Digitalisering med målområdena Innovation, kompetens och ledarskap

samt Infrastruktur och digital service

Sedan 2018 samverkar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst i

Kommunakademin Väst (KAV) vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-,

kompetens och verksamhetsuWeckling till nytta för kommunerna och samhället i

stort.

Melleruds kommun tillstyrker planen i allt väsentligt.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
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2 12000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom mu nstyrelseförvaltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13
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kommunen@mellerud.se145
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Beslutsunderlag
. Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 2021-

2023
r Beskrivning av den demokratiska processen for framtagande av ny modell för

verksamhetsplan
. Remissförslag Verksamhetsplan och budget 2021-2023
. Samverkansavtal för Kommunakademin Väst (KAV)

Beskrivning av ärendet
Melleruds kommun har fått Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och

budget 202L-2023 samt avtal om Kommunakademin Väst (KAV) för yttrande.

Verksamhetsplanen innehåller strategiska utvecklingsområden och strategiska mål

för perioden 202I-2023. Planen har en tydlig koppling till Västra
Götalandsregionens regionala uWecklingsstrategi (RUS) och delar visionen om Det
goda livet med Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundets verksamhetsplan
utgör på så sätt en delregional genomförandeplan för RUS, men även regionala
kulturstrategin och kraftsamlingen Klimat 2030.

Fyrbodals kommunalförbund bedriver på uppdrag av, för och med kommunerna
utveckling, intressebevakning, värdeskapande och ett gemensamt forum for hållbar
utveckling och tillväxt. Arbetet ska gagna såväl delregionen som den enskilda
kommunen.

Förbundets verksamhet finansieras genom dels en medlemsavgift som

indexregleras varje år, dels genom delregionala utvecklingsmedel och förstudie-
och analysanslag från Västra Götalandsregionen. För år 2021är medlemsavgiften
36 kronor per invånare.

Verksamhetsplanen innehåller fem strategiska utvecklingsområden med

målområden.

6. Stöd, omsorg och hälsa

a. Kvalitet och välfärdsteknik

b. Barn och unga

c. Kompetens, FoU och samverkan

7. Kompetensförsörjning och utbildning

a. Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå

b. Samverkan och tillgänglighet

c. FoU

d. Skolavhopp, resultat och jämlikhet

B. Fysisk planering och hållbara transporter

a. Hållbart resande

b. Gemensam planering

c. Samspel och utveckling
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9. Näringsliv, kultur och attraktionskraft

a. Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet

b. Innovation, styrkeområden och investeringsvilja

c. Kultur och attraktionskraft

10. Digitalisering

a. Innovation, kompetens och ledarskap

b. Infrastruktur och digital service

Sedan 2018 samverkar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst i

Kommunakademin Väst (KAV) vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-,

kompetens och verksamhetsutveckling till nytta för kommunerna och samhället i

stort, Finansiering av verksamheten sker genom att kommunerna och Högskolan

Väst bidrar årligen med 750 000 kronor vardera. Under åren 2018-2020 har detta

skett genom Fyrbodals tillväxtmedel.

Kommunalförbundet efterfrågar kommunens synpunkter på framtida finansiering

och villjämställa KAV med Hälsokällan, Gymnasieantagnngen och FoU socialtjänst

som har en separat finansiering från deltagande kommuner, En separat

finansiering genom avtal innebär 2,75 kronor per invånare under förutsättning att
samtliga kommuner ingår.

På grund av ändrad modell och tidplan för de regionala tillväxtmedlen presenteras

ingen aktivitetsplan och för att hålla tidplanen för kommunalförbundets budget

föreslås att aktivitetsplanen inte remitteras till kommunerna utan föreslås tillfälligt
beredas i chefsnätverken och beslutas i direktionen 29 oktober 2020 enligt plan.

överväganden

Verksamhetspla nen generellt

Verksamhetsplanen är tydlig och överskådlig. Den tydliga kopplingen till Västra

Götalandsregionens vision och regionala utvecklingsstrategi samt att planen i

huvudsak är en genomförandeplan för RUS är bra. På detta sätt ökar förståelsen

för hur samhällets olika ansvarsnivåer - nationell, regional, delregional och lokal

nivå - hänger ihop och skapar förutsättningar och motivation för ett
genomforande. Det är olyckligt att aktivitetsplanen för 202I inte går på remiss den

här gången eftersom den har en direkt påverkan på kommunens egen planering

och verksamhet.

Strategiskt utvecklingsområde Fysisk planering och hållbara transporter

Det är en hög målsättning när det gäller omfattningen på samplaneringen. Den

omfattar service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur samt

mark- och kraftförsörjning, bredband, grad av självförsörjning och

livsmedelsstrategi. Målet omfattar all verksamhet i kommunen med undantag för
vård och omsorg. Planen avser åren 202I-2023 och ambitionen behöver anpassas

till genomförandetiden. Möjligen kommer det att visas i aktivitetsplanen.

När det gäller hållbart resande har kommunen nyligen yttrat sig över regionens

trafikförsörjningsplan och vill även här understryka vikten av dra nytta av tidigare
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utvecklingsarbete och satsning på biogas såväl som alternativt drivmedel som i

uWeckling av cirkulära affärsmodeller.

Kommunalförbundets påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik är
angeläget. Melleruds kommun är den kommun i regionen där lägst andel i

befolkningen har tillgång till kollektivtrafiknära lägen (max 1 000 m till hållplats).
Vidare lyfter verksamhetsplanen målet om dubbelspår mellan Göteborg och Oslo.

Planen behöver föfidliga att det gäller dubbelspår mellan Göteborg och Oslo via
Dalsland, enligt Fyrbodalskommunernas överenskommelse,

Målsättningen om samspel mellan stad och landsbygd är viktig och skapar
förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling och i planen nämns målet om
Trestadsområdet som ett tydligt nav. Även ett samarbete mellan
landsbygdskommunerna t ex Dalsland är en förutsättning för ett välfungerande
samspel inom Fyrbodalsområdet och kommunalförbundet.

Kommunakademin Väst (KAV)

I samtliga strategiska utvecklingsområden betonas vikten av kompetens och

kunskap och Kommunakademin Väst (KAV) bör ses som ett redskap för att jobba

för att uppfylla de strategiska målen. Melleruds kommun anser därfor att KAV bör
betraktas som en del av Fyrbodals kommunalförbund och följaktligen finansieras
genom en kombination av kommunala medel och tillväxtmedel.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals komm u nalförbund
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Yttrande Remiss - Fyrbodals kommunalförbund,
verksamhetsplan och budget för 2021^-2023 samt förslag på
långsiktig finansiering av samverkansytan
Kommunakademin Väst

Melleruds kommun har fått Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och
budget 202L-2023 samt avtal om Kommunakademin Väst (KAV) för yttrande och
framför följande.

Verksamhetsplanen oenerellt

Verksamhetsplanen är tydlig och överskådlig. Den tydliga kopplingen till Västra
Götalandsregionens vision och regionala utvecklingsstrategi samt att planen i

huvudsak är en genomförandeplan för RUS är bra. På detta sätt ökar förståelsen
for hur samhällets olika ansvarsnivåer - nationell, regional, delregional och lokal

nivå - hänger ihop och skapar förutsättningar och motivation för ett
genomförande. Det är olyckligt att aktivitetsplanen för 202I inte går på remiss den
här gången eftersom den har en direkt påverkan på kommunens egen planering
och verksamhet.

Strategiskt utvecklingsområde Fysisk planering och hållbara transporter

Det är en hög målsättning när det gäller omfattningen på samplaneringen. Den

omfattar seruice, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur samt
mark- och kraftförsörjning, bredband, grad av självförsörjning och
livsmedelsstrategi. Målet omfattar all verksamhet i kommunen med undantag för
vård och omsorg. Planen avser åren 2021-2023 och ambitionen behöver anpassas

till genomförandetiden. Mojligen kommer det att visas i aktivitetsplanen.

När det gäller hållbart resande har kommunen nyligen yttrat sig över regionens
trafikförsörjningsplan och vill även här understryka vikten av dra nytta av tidigare
utvecklingsarbete och satsning på biogas såväl som alternativt drivmedel som i

uWeckling av cirkulära affärsmodeller.

Kommunalförbundets påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik är
angeläget. Melleruds kommun är den kommun i regionen där lägst andel i

befolkningen har tillgång till kollektivtrafiknära lägen (max 1 000 m till hållplats).
Vidare lyfter verksamhetsplanen målet om dubbelspår mellan Göteborg och Oslo.
Planen behöver förtydliga att det gäller dubbelspår mellan Göteborg och Oslo via

Dalsland, en I igt Fyrbodalskomm unernas överenskommelse.

MELLERUDS
KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-07-21 KS 20201464

Telefon
0530'180 00

Webb
www.mellerud.se
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Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrel seförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se149
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Målsättningen om samspel mellan stad och landsbygd är viktig och skapar

förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling och i planen nämns målet om

Trestadsområdet som ett tydligt nav. Även ett samarbete mellan

landsbygdskommunerna t ex Dalsland är en förutsättning för ett välfungerande

samspel inom Fyrbodalsområdet och kommunalförbundet.

Kommunakademin Väst (KAV)

I samtliga strategiska utuecklingsområden betonas vikten av kompetens och

kunskap och Kommunakademin Väst (KAV) bör ses som ett redskap för att jobba

för att uppfflla de strategiska målen, Melleruds kommun anser därför att KAV bör

betraktas som en del av Fyrbodals kommunalförbund och följaktligen finansieras

genom en kombination av kommunala medel och tillväxtmedel'

Melleruds kommun tillstyrker planen i allt väsentligt.

Kommunstyrelsen

Annika Wennerblom
Tf kommunchef
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Inqrid Enqqvist

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:

Ämne:
Bifogade filer:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund < kansli@fyrbodal.se>

den 30 juni 2020 09:21

Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;

Kommunen; Munkedals kommun;Orust kommun; Sotenäs kommun; Sotenäs

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

kommun; Vänersborgs kommun; Amåls Kommun

Jeanette Lämmel; martin.carling@dalsed.se; Carina Ericson; Anna Lärk Ståhlberg;

Titti Andersson; Morgan Ahlberg
Remiss verksamhetsplan och budget 2021-2023
Remiss Fyrbodals kommunalförbunds VP och budget 2021-2023 inkl bilagor
200629.pdf ; M a I I fö r re m issva r V P2021 -202 3.xlsx

Hej,

- Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på verksamhetsplan och budget 2O2L-2O23

- Medlemskommunerna ombeds lämna svar på förslaget på långsiktig finansiering av samverkansytan

Kommunakademin Väst

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fvrbodal.se senast 30 september i bifogad mall.

Bilagor:
Remiss verksamhetsplan och budget 2021.-2023 med bilagor
Mallför remissvar

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals kommunalförbund

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

Remiss - Fyrbodals l(ommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 2A2L-
2923

Förändrad struktur för verksamhetsplanen

Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram förslag till förändrad struktur för verksamhets-
plan som bättre kopplar an till förbundsordningen, t forslaget ligger att verksamhetsplanen
ska vara 3-årig, och därmed gälla 2021-2023, samt innehålla färre målområden än dagens

åtta. En demokratisk process har ägt rum där dialog och arbetsprocess skett tillsammans
med politiska företrädare, professionsnåtverk och medarbetare.

Fyrbodals kommunalförbund har fem strategiska utvecklingsområden fdr perioden 2A2F
2023. lnom varje område finns strategiska mål som beskriver ett önskvärt läge för
Fyrbodalsregionen på cirka 10 års sikt. De strategiska målen ska ses som en inriktning för
Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom samverkan och gemensamma satsningar
Kopplat till varje strategiskt mål finns årliga aktivitetsplaner som beskriver
komrnunalfrirbundets insatser för att nå de strategiska målen. Aktivitetsplanerna ska

innehålla mätbara delmål och ska följas upp kontinuerligt.

Budget för basverksamheten *)

*i I basverksamheten ingår kansli, ekonomi, ledning, politisk verksamhet, medlemsavgift

Västkom samt kostnader for viss administration.

Direktionen har den I juni 20L7 tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr for
2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3Yo, med årlig prövning av

indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. Från och med 2021 är

medlemsavgiften 36 kr per invånare.

I budgetfeirslaget för periaden 2O2l - ZAn har följande tagits i beaktande; det ekonomiska
läget som kommunerna står i, den besparingsåtgärd avseende Kurser och konferenser som

gjorts under innevarande år samt det osäkra läget på grund av Covid-19. En

konsekvensanalys av hur budgeten skulle te sig om indexuppräkning för kommande

treårsperiod inte gjordes utan låg kvar på innevarande års finansiering, det vill säga 35 kr per

kommuninvånare i Fyrbodal, har gjorts. Konsekvensen blir att budgeterat resultat direkt
påverkas och landar i ett underskott.

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner sarnarbelar för tillväxt

Museigalart 2 . Bor 305 .451 l8 Uddeyalla . Vtl A522 - 44 08 20 . kansll&fyrltutlal,se . www,tyrbodål.se
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Utöver indexuppräkningen om 3% har en analys av befolkningsökningen i regionen under de
tre senaste åren gjorts och ett genomsnitt på årlig ökning på A,4% har räknats fram.

Revisionen i kommunalförbundet har på grund ny upphandling av sakkunnig revisor fått en

förändrad kostnadsram jämfört med tidigare år, detta medför att revisionen nu åskar om en
budgethöjning om 45 000 kr för 2021.. Detta finns medräknat i den budget som bifogas
verksamhetsplanen. Årlig budget för förtroendevalda revisorer har tidigare legat på ca

60 000 kr. I detta räknas arvode, resor, möteskostnader och särskilda granskningar in.
Upphandlade avtalet med sakkunnig revisor ligger på 100 000 kr per år, fördelat över alla

verksamheter, vilket är en höjning med 45 000 kr från tidigare avtal.

Ändrad modell och tidplan för remissförslag delregionala tillväxtmedel

På grund av att den nya modellen från Västra Götalandsregionen för de delregionala
tillväxtmedlen ännu inte är klar, påverkas även processen med framtagandet av

tillväxtbudgeten. För att inte den totala processen med budgetarbetet ska påverkas kommer
inte en remissversion av tillväxtbudgeten att skickas ut till kommunerna. Förslaget är att
remisshanteringen for tillväxtbudgeten för de delregionala tillväxtmedlen i år tiltfälligt
ändras. Förslaget kommer att beredas i chefsnätverken och beslut tas av direktlonen den 29

oktober enligt plan.

[ångsiktig finansiering inom ramen för övrig verksamhet*), Fyrbodals Kommunalförbund
fromljanuari2022

+i Verksamhet som finansieras särskilt genom avtal, bl. a med medlemskommunerna
och/eller Västra 6ötalandsregionen, Exempel på verksamhet är Gymnasieantagningen,
Hälsokällan och FoU socialtjänst,

Kommunakademin Väst {KAV)

Avtalstecknande parter är Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner genom

kommunalförbundet, Samverkansavtalet trädde i kraft den l januari 20LB och omfattar
kalenderåren 20L8*2020. KAV ska iömsesidighet genom samverkan och samproduktion
bedriva gemensam l<unskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta
for Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. Finansiering av

verksamheten har kunnat göras av kommunalförbundet under 2At8, 20Lg och för
innevarande är 2O2A med icke upparbetade delregionala tillväxtmedel. Kortsiktigt har
finansiering lösts för 2023" genom icke upparbetade tillväxtmedel enligt beslut i

arbetsutskottet den 20 mars 2020, dnr 2020-997,9 34. Från och med 2O22 och framåt

Fyrbodals kommunalforbund - 14 kornrnunsr samarbetar for tillväxt

Museigakn 2 . Bor 10i.451 18 Uddevillå . Vrl 052? ^ 44 08 20. kansli@fyrboclal^ge r www.fytbodal,sn

153



FvfsC{ 2020-06-26

Sida 3 av 3

föreslås en kommunal finansiering för att finna en långsiktig finansiering av samverkansytan,

I nu gällande samverkansavtal står att parterna, d v s Fyrbodals kommunalforbund och

Högskolan Väst, gör vardera en årlig insats till Kommunakademin Väst om 750 000 kr fcir

finansiering av verksamhetsledning, gemensamma aktiviteter, projektinitiering, lokaler, drift

och övriga tjänster.

Frågan till medlemskommunerna i Fyrbodal avser framtida finansiering av den gemensamma

samverkansytan. Som delaktig i den gemensamma verksamhetsarenan är behovet att årligen

medfinansiera med 2,75kr per kommuninvånare inivån på kostnaden är baserad på att alla

kommuner fortsätter att ingå som part).

Medtemskommunerno erbjuds möjlighet utt ldmna synpunkter på Verksamhetsplan

och budget 2A2b2023.
Medlemskommunerna ombeds att lömno svar på förslaget på långsiktig finansiering
av sa mv e rka nsyta n Kont m u na ka de m i n Va st,

Ert svar ska vara oss tillhanda pö adress kansli@fvrbodal.se senosf den 30 september i

bifogad mall.

Frågor besvaras av teamchef Samhätlsutveckling, Anna Lärk Ståhlberg tel, 0522-44 08 65

eller teamchef Välfärclsutveckling, Titti Andersson tel. A522-44 08 54, kommunikatör Morgan

Ahlberg, Q522-44 0B 64.
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Administrativ chef

Bilagor:

Beskrivning av den demokratiska processen för framtagandet av ny modell för

verksamhetsplan

Re m issfö rsla g Verksa m h etsp I a n och bu d get 2A2F2023

Samverkansavtal för Kom m u nakademin Väst {KAV)

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kömmuner sarnarbetar iör tillväxt

Mrseigirtan 2. ttux 305. dl1il ln Udrlevalla'Vrl 0522 - 44 08 20. kanslil&tyrtrodal.se'www.fyrborlal.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ARENDE 24 Dnr KS 20201475

Svar på remiss - Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland
lrän 2O2l-2O24

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland
202L -2024 under förutsättning av att Fyrbodals kommunalförbund tillämpar oförändrad
fördelningsprincip och att samverkande kommuner inom Dalslands Energi- och Miljöförbund
är positiva. Kostnaden täcks inom ramen för Dalslands Energi- och Miljöförbunds budget.

Sammanfattning av ärendet

Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland hemställer via Fyrbodals kommunalförbund om
bid rag ti I I verksam heten för perioden 2OZ|-2O24.

Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera
miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen,

Dalslands Miljö- och Energiförbund har budgeterat för kostnaden.

Beslutsunderlag
. Skrivelse från Miljösamverkan Västra Götaland 2020-04-14
. Mail från Fyrbodals kommunalförbund 2020-07-02
. Mail från Dalslands Miljö- och Energiförbund, förbundschef 2020-07-03
o Kom m u nstyrelseförvaltningens tjä nsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 268.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
25

s 268 Dnr KS 20201475

Svar på remiss - Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland
frän 2O2L-2O24

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland
ZAZL -2024 under förutsättning av att Fyrbodals kommunalförbund tillämpar oförändrad
fördelningsprincip och att samverkande kommuner inom Dalslands Energi- och Miljöförbund
är positiva. Kostnaden täcks inom ramen för Dalslands Energi- och Miljöförbunds budget.

Sammanfattning av ärendet

Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland hemställer via Fyrbodals kommunalförbund om
bidrag till verksamheten för perioden 202I-2024.

Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera
miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Dalslands Miljö- och Energiförbund har budgeterat för kostnaden,

Beslutsunderlag
. Skrivelse från Miljösamverkan Västra Götaland 2020-04-L4
r Mail från Fyrbodals kommunalförbund 2020-07-02
r Mail från Dalslands Miljö- och Energiförbund, förbundschet 2020-07-03
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att bidra till finansiering av
Miljösamverkan Västra Götaland 202L -2024 under förutsättning av att Fyrbodals
kommunalförbund tillämpar oförändrad fördelningsprincip och att samverkande kommuner inom
Dalslands Energi- och Miljöförbund är positiva. Kostnaden täcks inom ramen för Dalslands
Energi- och Miljöförbunds budget,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justera ndes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland från
202L-2024

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 202L -

2024 under förutsättning av att Fyrbodals kommunalförbund tillämpar oförändrad
fördelningsprincip och att samverkande kommuner inom Dalslands Energi- och Miljöförbund är
positiva. Kostnaden täcks inom ramen för Dalslands Energi- och Miljöförbunds budget.

Sammanfattning av ärendet
Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland hemställer via Fyrbodals kommunalförbund om

bidrag till verksamheten för perioden 2021-2024.

Miljösamverkan Västra Götaland statade 1999 och syftar till att effektivisera
miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Dalslands Miljö- och Energiförbund har budgeterat för kostnaden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från M iljösamverkan Västra Götala nd 2020-04-14
Ma il frå n Fyrboda ls kom m u na lfö rbund 2020-07 -02
Dalslands Miljö- och Energiförbund, förbundschef Dan Gunnardo 2020-07-03

Beskrivning av ärendet

Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland hemställer via Fyrbodals kommunalförbund om

bidrag tillverksamheten för perioden 202L-2024. Totala kostnaden för Miljösamverkan är
2 025 000 kronor per år som fördelas på de fyra kommunalförbunden samt länsstyrelsen. Varje
kommunalförbund förväntas bidra med 338 000 kronor, som fördelas på kommunerna inom
kommunalförbundet. Bidraget har räknats upp med 22 000 kronor per kommunalförbund.

Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera
miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Miljösamverkan är
en plattform för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att säkerställa ökad samsyn och
på så sätt bidra till en rättsäker och likvärdig tillsyn.

Enligt en uWärdering genomförd i början av är 2020 finns ett stort intresse av att fortsätta
verksamheten.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-02 KS 20201475

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se158
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-02 K520201475

Sida
2 (2)

Verksamheten finansieras av länsstyrelsen och kommunerna inom de fora kommunalförbunden
Bidraget rekvireras via kommunalförbunden en gång per år och kommunalförbundet fördelar
bidraget på kommunerna enligt överenskommen fördelningsprincip.

Miljösamverkan Västra Götaland har samverkan med Miljösamverkan Halland sedan 2014.

Dalslands Miljö- och Energiförbund har budgeterat för kostnaden under förutsättning att
oförändrade fördeln ingsprincip tillämpas inom Fyrbodal.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbu nd
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lngrid Enqqvist

Från:
Skickat:
Tilt:
Kopia:

Amne:
Bifogade filer:

Dan Gunnardo
den 6 augusti 2020 16:02
'Länsstyrelsen i Västra Götalands Län'

Kommunen; 'kommun@bengtsfors.se'; 'kommun@dalsed.se'; Färgelanda Kommun;
Kansli Dalslands Miljö- och energiförbund
Fi na nsieri n g M i ljösa mverka n Västra Götala nd 2021 -2024

Brev_till_kommunförbunden_om_finansiering-april2020.pdf; Komplettering
Finansiering Miljösamverkan Västra Götaland 2021-2024 fördelningsnyckel.pdf

Svnpunkter från Dalslands miliö- och energiförbund

Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland har skickat ut förslag på huvudmännens bidrag till Miljösamverkan
2O2L-2024. Bidragen bibehålls på samma nivå, men räknas upp till aktuellt penningvärde. Förslaget innebär att
Fyrbodals kommunförbund bidrar med 338 000 kr/år. Kommunförbundet fördelar sedan denna kostnad på

medlemskommunerna utifrån invånarantal.

För Dalslands miljö- och energiförbund och dess värdkommuner; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
innebär det 37 679kr/är.

Dalslands miljö- och energiförbund har inga synpunkter på förslaget. Då kostnaderna för
förbundets/värdkommunernas medverkan i Miljösamverkan är budgeterad i förbundets verksamhet så svarar

Dalslands miljö- och energiförbund även för sina värdkommuners räkning.

Med vänlig hälsning

Dan Gunnardo
Förbundschef
Dalslands miljö- och energiförbund
Mail : dan.gunnardo@dalsland.se
Tfn. 0709832550
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Ingrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Kopia:
Ämne:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund < kansli@fyrbodal.se >

den 6 augusti 2020 15:08

Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Mu nkedals kommu n; Orust kommun; Sotenäs kommun; Strömstads

kommu n; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla kommun; Vänersborgs
kommun;Ämåls Kommun; Kansli Dalslands Miljö- och energiförbund
maria.bylund@sotenas.se;Jeanette Lämmel;Almir Erkocevic; Ann-Christine Lang

Komplettering av ärende för beredning: Finansiering av Miljösamverkan Västra

Götaland från 2021- svar senast 1 1 september
Brev-till-kommunförbunden_om-finansiering-april2020.pdf; Komplettering
Finansiering Miljösamverkan Västra Götaland 2021-2024 fördelningsnyckel.pdf

Bifogade filer:

Hejl

Vänligen se kompletterande handling med fördelningsnyckel avseende ärendet Finansiering av Miljösamverkan
Västra Götaland 2021,-2024 som mailades ut till medlemskommunerna i Fyrbodal den 2 juli samt Dalslands miljö-
och energiförbund den 3 juli.

Se information, klippt från mailet som skickades i början av juli, nedan

Ärende för beredning

Miljösamverkan Västra Götala nd 202L-2024

Se bifogad handling från Länsstyrelsen. Fyrbodals kommunalförbunds roll har varit och är att bistå vid rekvirering av

bidrag. Nuvarande period 20L7-2020|öper ut och brevet avser en förfrågan till kommunen om en ny period 202L-

2024.

Fyrbodals kontaktperson är: Maria Bylund, maria.bvlund@sotenas.se ,0523-66 40 18.

För kännedom kommer ärendet att föredras av Maria Bylund vid kommundirektörernas nätverksmöte i mitten av

a ugusti.

Förbundet beklagar att utskicket kommit till oss för en tid sedan och att det inte har skickats ut tidigare till
respektive kommun. Vår förhoppning är att tid finns att bereda ärendet i kommunen innan den 15 september 2020.

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli(ofurbodal.se senast 1L september.

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fvrbodal.se
Facebook
Twitter
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D 14 april 2020

Miljösarrrvenkan
VÄSTRA GÖTALÄND

Till kornmunforbunden i

Västra Götalands län:

Göteborgsregionen
Boråsregionen
Fyrbodal
Skaraborg

Finansieringen av Miljösamverkan Västra
Götaland 2OZ1-2024

Vi önskar skriftligt svar på denna skrivelse senast den l5 september 2020.

Svaret skickas till adress: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Förslag
Styrgruppen ftr Miljösamverkan Västra Götaland (Miljösamverkan) öreslår att

huvudmännens bidrag till Miljösamverkan från och med 2021 bibehålls på samma

nivå men uppräknat till aktuellt penningvärde. Vidare öreslås att eventuellt

verksamhetsöverskott från fi)regående år tas med till den nya verksamhetsperioden.

Förslaget innebär att varje kommunftirbund bidrar med 338 000 kr per år under en

ny furaårig verksamhetsperiod 2021-2024: Det är en ökning med22 000 kr per år

från nuvarande 316 000 kr per år. Kommunforbundet ft)rdelar i sin tur hela denna

kostnad på kommunerna i kommunftjrbundet.

Länsstyrelsens bidrag fijreslås öka i motsvarande grad så att samma proportioner

kvarstår.

Nuvarande kostnad motsvarar cirka två heltidstjänster ftir projektledare.

Se Bilaea. Beräkningsunderlag ft)r detaljer.

Motiv
Det finns ett stort intresse av att fortsätta Miljösamverkans verksamhet. Detta

framgår av den utvärdering som genomördes i början av 2020. Utvärderingen

omfattar Miljösamverkan Västra Götalands och Miljösamverkan Hallands samlade

verksamhet de senast tre åren och har utlorts av en oberoende konsult. Resultatet

baseras på en enkät (svarsfrekvens 98 procent), fokusgruppintervjuer och en

avslutande lärandeworkshop.

Utvärderingen visar att Miljösamverkan är ett mycket kostnadseffektivt stöd for

kommunernas miljökontor. Av de svarande bedömer 85 procent att de har lagt
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Miljösarnvenkan
VASTRA GOTALAND

mindre resurser genom sin medverkan i Miljösamverkan än de annars hade behövt

göra.

En klar majoritet (ca70 procent) upplever att Miljösamverkan bidragit med stor

eller mycket stor nytta i relation till kostnaderna. Nästan 45 procent vill vara mer

delaktiga än idag.

Utvärderingen visar vidare aff Miljösamverkans utbildningar är mycket prisvärda

och att tillsynskampanjerna upplevs ge draghjalp och stor utväxling i ftjrhållande

till insatta resurser.

Förutom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte anser de svarande aff
Miljösamverkan bidrar till ökad samsyn, vilket är viktigt for att kunna säkerställa

en rättssäker och likvärdig tillsyn mellan kommuner.

Det är tydligt att samverkan ger tillgång till en större gemensam erfarenhets- och

kunskapsbas samt att Miljösamverkan är den plattform som behövs for att skapa

detta erfarenhetsutbyte mellan arbetsplatser. Tack vara Miljösamverkan används

kommunernas resurser bättre genom att dela på kompetens, erfarenhet och tid.

Styrgruppen hoppas därlor att huvudmännen kan besluta om en ny

verksamhetsperiod 2021 -2024 och garantera finansieringen ör perioden.

Samverkan ger framgång
Miljösamverkan startade 1999 och syftar till att effektivisera miljömyndigheternas

arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Arbetssättet är

framgångsrikt och har fått efterfoljare i många andra län.

De lorsta åren tog huvudmännen beslut om stöd till Miljösamverkan ett år itaget.

Under åren har detta utökats till fyra år for ökad stabilitet och bättre

planeringsmöj I i gheter.

Miljösamverkan drivs i samverkan mellan följande huvudmän: Länsstyrelsen Västra

Götalands län (miljOskyddsavdelningen samt landsbygdsavdelningens veterinär- och

djurskyddsenhet), kommunförbunden i länet och länets kommuner (miljönämnder,

miljökontor). Det är Länsstyrelsen Västra Götalands län och länets kommuner som

betalar för Miljösamverkan. Bidraget från kommunema rekvireras med hjälp av

kommunförbunden en gång per år. Hur kostnaden fördelas mellan kommunerna

bestäms av respektive kommunförbunds fördelningsprinciper.

Miljösamverkan Västra Götaland har ett nära samarbete med Miljösamverkan

Halland sedan 2014. Därigenom samarbetar vi 55 kommuner och två länsstyrelser.

På www.miljosamverkanvg.se finns styrdokument, verksamhetsplaner och

verksamhetsberättelser samt utvärderingens slutrapport.
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Miljösarnvenkan
VÄSTRA GÖTALAND

Kommunförbundens roll
Kommunforbundens roll är i huvudsak att bistå vid rekvirering av bidraget. Detta

sker på hösten varje år då Länsstyrelsen rekvirerar bidraget från kommunftirbundet
Kommunftirbundet betalar in bidraget och fordelar i sin tur kostnaden på

kommunerna som ingår i kommunlorbundet enligt den ftirdelningsnyckel som

används i respektive kommunförbund.

Kontakt
Om ni har frågor med anledning av detta ftirslag kontakta er representant i

styrgruppen. Se kontaktuppgifter nedan.

Kommunförbundens representanter i Miljösamverkans styrgrupp
Göteborgsregionen: Per Kaarle, per.kaarle@molndal.se, 03 I -3 l5 17 0l
Fyrbodal: Maria Bylund, maria.bylund@sotenas.se, 0523-66 40 18

Boråsregionen: Kennet Jonsson, kennetjonsson@mark.se, 0320-21 80 l4
Skaraborg: Christina Marmolin, christina.marmolin@skara.se, 05 I I - 324 5l

Övriga styrgruppsledamöter
Åsa Wi lske, Länsstyrel sens m i lj öskyddsavde ln ing, ordforande styrgruppen

Lars Uhlin, Länsstyrelsens landsbygdsavdelning

Med vänlig hälsning

För Miljösamverkan Västra Götalands styrgrupp enligt beslut på sammanträde l0
mars2020

Åsa Wilske
ordflorande

Enhetschef miljötillsyn
Milj öskyddsavdelningen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

403 40 Göteborg

asa.wi lske@lansstyrelsen. se
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Miljösarnvenkan
VÄSTRA GÖTALAND

Bi taga. Beräkningsunderlag
Budgetramen under innevarande verksamhetsperiod 2017-2020 är 1896 kkr i2016 års penningvärde (jan

2016).lnftir ny verksamhetsperiod räknas denna budgetram om till aktuellt penningvärde eftersom

inriktningen är oforändrade resurser. Omräkning har skett med hjälp av SCB:s Prisomräknare. Ny

budgetram blir 2025 kkr (februari 2020, senast tillgängliga månad att räkna på).

Enligt överenskommelse är ftirdelningen Länsstyrelsen l/3 och de fyra kommunforbunden 2/3

tillsammans.

En budgetram pä2025 kkr per år innebär 1350 kkr totalt ftir kommunforbunden tillsammans. För

respektive kommunforbunden blir det 338 kkr, vilket är en ökning med 22kkr från nuvarande

verksamhetsperiod.

Styrgruppen har beslutat att behålla eventuellt överskott under nuvarande verksamhetsperiod. Avsikten är

att fortsätta med detta eftersom det både underlättar administrationen och ger möjlighet att använda

överskottet i t.ex. utvecklingsarbete eller på annat sätt som styrgruppen beslutar.

Budgetram 2Ot7-202O Fö rs lag budgetra m 2O2L-2O24
(avser pengavärdet feb 2020)

Not

Kostnader per år

L PL motsvarande ca 2,0 tjänst

2 övriga kostnader

kkr

1735

76L

Kostnad per år

1 PL motsvarar ca 2,0 tjänst

2 Övriga kostnader

kkr

1853 *)

172 *)

Summa L+2

lntäkter

a De fyra kommunförbunden tillsammans 1264

b Länsstyrelsen (miljöskydd+landsbygd) 632

1896 Summa 1+2

lntäkt per år

a De fyra kommunförbunden tillsammans

2025

b Länsstyrelsen (miljöskyd d+landsbyed)

1350 **)

675 ***)

Summa a+b

Varje kommunförbunds kostnader: 3L6

1896 Summa a+b

*) Uppräknat till 2020 års penningvärde (feb)

**) 2/3 av kostnaden (samma fördelning som tidigare)

***7 L/3 av kostnaden (samma fördelning som tidigare)

ökning

2025

338

22
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Befolkningsfördelning 1: a nov 2019
Fyrbodal

Kommun

Bengtsfors

Dals-Ed

Färgelanda

Lysekil

Mellerud

Munkedal

Orust

Sotenäs

Strömstad

Tanum

Trollhätta n

Uddevalla

Vänersborg

Åmål

Ackumulerat

Fa ktureringssumma

12 071, kr

5 953 kr

8 189 kr

L8 009 kr

1.1.466 kr

13 007 kr

L874Lkr
11 160 kr

L6323 kr

15 851 kr

72813 kr

69 982 kr

48 865 kr

t5 572kr
338 000 kr

b
1
odal.*z\

2020-08-06

Komplettering till ärendet avseende Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 202L-2024
som skickades till kommunerna den 2 juli.

Fördelningsnyckeln nedan visar hur stor del av Miljösamverkan som faktureras respektive kommun i

Fyrbodal, från och med år 2021. Notera att befolkningsfördelningen är från L:a november 201-9 och

kommer att ändras den 1:a november 2O20,inför faktureringen202'J. och framåt.

I nvåna rantal

9 782

4824
6 636

1.4 594

9 292

10 541

15 187

9 044

13 228

12845
s9 006

567L2
39 s99

12 619

273909

%

3,57%

1_,76%

2,420/o

5,33%

3,39Yo

3,85%
5,54%

3,30%

4,93%

4,69%

21,,54%

20,70%

14,46%

4,6L%

LOO,OO%

Belopp att fördela 338 000 kr

Vid frågor om fördelningen, kontakta Almir Erkocevic, ekonom på Fyrbodals kommunalförbund

Alm i r. e rkocevic@fvrboda l.se eller 0522- 44 08 37 .

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommuna lförbund

Skickas till:
Med lemskommunerna i Fyrboda ls kommu nalförbu nd

Dalslands Miljö- och energiförbund

Fyrbodals kornmunalfoöund - 14 lcommuner samaöa[ar fiof tillvAxt

Museigatan 2 . Box 3O5 .451 18 Uddevalla . Vxl 0522 - 44 08 20 . kansligfyrbodal.se. www.fyrbodal.se
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2020-o9-o2

ARENDE 25 Dnr KS 20191460

Svar på medborgaförslag om att öka demokratin och förståelsen
om EU

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget antas genom att kommunchefen får i

uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för en studentuppsats,

Sammanfattning av ärendet

Marie Dahlin har lämnat ett medborgarförslag som innebär att kommunen under en
treårsperiod ska visa för invånarna i Mellerud hur besluten i kommunfullmäktige har påverkats
av EU, en uWärdering sker efter tre år och att utvärderingen ska redovisas på kommunens
hemsida.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har
både 2010 och senast 2018 gjort rappofter om EU:s påverkan i lokalpolitiken.

Rapporten 2010 visade att 50-600/o av fullmäktigebesluten påverkades, direkt eller indirekt, av
beslut fattade på europeisk nivå, Under 2018 gjordes en ny analys för att se om det skett
någon förändring, Den analysen visade att något mindre än hälften av fullmäktigebesluten
påverkats av EU-beslut eller rekommendationer.

Då Melleruds kommun saknar egna utredningsresurser föreslås att kommunen ska vända sig till
Högskolan Väst för att efterhöra intresset för ett uppsatsarbete i linje med medborgarförslaget,
Arbetet skulle innebära att en analys görs av fullmäktiges beslut under perioden 2018-2020,

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag för att öka demokratin och förståelsen om EU från Marie Dahlin
r Sveriges Kommuner och Landsting, EU i lokalpolitiken, 2018.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-11, 9244.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-1 1

sida
72

9244 Dnr KS 20191460

Svar på medborgarförslag om att öka demokratin och förståelsen
om EU

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget antas genom att kommunchefen får i

uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för en studentuppsats,

Sammanfattning av ärendet

Marie Dahlin har lämnat ett medborgarförslag som innebär att kommunen under en
treårsperiod ska visa för invånarna i Mellerud hur besluten i kommunfullmäktige har påverkats
av EU, en utvärdering sker efter tre år och att utvärderingen ska redovisas på kommunens
hemsida.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har
både 2010 och senast 2018 gjort rapporter om EU:s påverkan i lokalpolitiken.

Rapporten 2010 visade att 50-600/o av fullmäktigebesluten påverkades, direkt eller indirekt, av
beslut fattade på europeisk nivå. Under 2018 gjordes en ny analys for att se om det skett
någon förändring. Den analysen visade att något mindre än hälften av fullmäktigebesluten
påverkats av EU-beslut eller rekommendationer.

Då Melleruds kommun saknar egna utredningsresurser föreslås att kommunen ska vända sig till
Högskolan Väst för att efterhöra intresset för ett uppsatsarbete i linje med medborgarförslaget.
Arbetet skulle innebära att en analys görs av fullmäktiges beslut under perioden 2018-2020.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag för att öka demokratin och förståelsen om EU från Marie Dahlin.

. Sveriges Kommuner och Landsting, EU i lokalpolitiken, 2018.

. Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget
antas genom att kommunchefen får i uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för
en studentuppsats.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

lu sign Utd ragsbestyrkande
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Yttrande - Medborgadörslag för att öka demokratin och förståelsen
om EU

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget antas genom att kommunchefen får
i uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för ett studentuppsats.

Sammanfaftning av ärendet
Marie Dahlin har lämnat ett medborgaförslag som innebär att kommunen under en
treårsperiod ska visa för invånarna i Mellerud hur besluten i kommunfullmäktige har
påverkats av EU, en utvärdering sker efter tre år och att uWärderingen ska redovisas
på kommunens hemsida.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har både 2010 och senast 2018 gjoft rapporter om EU:s påverkan i

lokalpolitiken.

Rapporten 2010 visade att 50-600/o av fullmäktigebesluten påverkades, direkt eller
indirekt, av beslut fattade på europeisk nivå. Under 2018 gjordes en ny analys för att
se om det skett någon förändring. Den analysen visade att något mindre än hälften av
ful lmäktigebesl uten påverkats av EU-besl ut el ler rekom mendationer.

Då Melleruds kommun saknar egna utredningsresurser föreslås att kommunen ska
vända sig till Högskolan Väst för att efterhöra intresset för ett uppsatsarbete i linje med
medborgarförslaget. Arbetet skulle innebära att en analys görs av fullmäktiges beslut
under perioden 20L8-2020.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag för att öka demokratin och förståelsen om EU, Marie Dahlin
Sveriges Kommuner och Landsting, EU i lokalpolitiken, 2018

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har både 2010 och senast 2018 gjort rapporter om EU:s påverkan i

lokalpolitiken.

Rapporten 2010 visade att 50-600/o av fullmäktigebesluten påverkades, direkt eller
indirekt, av beslut fattade på europeisk nivå, Under 2018 gjordes en ny analys för att
se om det skett någon förändring. Den analysen visade att något mindre än hälften av
fullmäktigebesluten påverkats av EU-beslut eller rekommendationer.

I rapporten delas EU:s påverkan i lokalpolitiken in i två typer. Den ena är rättslig
påverkan dvs förordningar och direktiv som är bindande för kommuner och regioner,
den andra är politisk påverkan såsom handlingsplaner och rekommendationer.

Kom m unstyrelseförva Itn in gen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats : www. mellerud.se169



Den rättsliga påverkan på kommuner handlar om konkurrensregler (upphandlingsregler
och statsstöd), EU:s miljöregler och diskrimineringsförbud. Den politiska
påverkansformen handlar om EU:s budgetregler, hälso- och sjukvård, klimat och miljö
samt integration. Rappoften visar att ca 20 o/o dv kommunfullmäktiges ärenden
påverkas rätbsligt och ca 25 o/o av EU:s ambition att påverka. Om EU har lyckats i sin

ambition att påverka har inte analyserats.

Kommunen påverkas av EU i fi7ra roller - kommunen som samhällsbyggare,
serviceproducent, tillsynsmyndighet och arbetsgivare. I rollen som arbetsgivare fattas i

regel besluten inte i fullmäktige varför de besluten inte omfattas av analysen.

En ambition att påverka framtida uWeckling förutsätter att man har kunskap och
medvetenhet om hur kommunen påverkas av EU för att kunna ta nästa steg att
bedöma hur kommunen vill agera för att EU:s beslut ska stödja den egna utvecklingen.

Eftersom vi saknar egna utredningsresurser som kan prioritera forslaget föreslås
kommunen vända sig till Högskolan Väst för att efterhöra intresset för ett
uppsatsarbete i linje med medborgarförslaget. Arbetet skulle innebära att en analys
görs av fullmäktiges beslut under perioden 20t8-2020. Högskolan Väst har i sitt utbud
Internationella programmet för politik och ekonomi (IPPE) och någon student eller
studenter i detta program skulle som ett led i sin utbildning kunna vara intresserade av
att göra en analys av Melleruds kommunfullmäktiges beslut. Efter genomförd analys
kan kommunen ta ställning till hur den ska kommuniceras för att nå invånarna.

Annika Wennerblom
Tf kommunchef
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MEDBORGARFöRSLAG FÖR ATT ÖTe DEMoKRATIN OCH pönSTAeLSEN

OM EU

EU påverkar direkt eller indirekt cirka 60 procent av besluten i kommuner, landsting
och regioner.

Ungefär hälften av dessa beslut påverkas direkt av olika EU-lagar och regler som vi
måste följa. Några exempel är EU:s miljöregler, livsmedelstillsyn och lagar om
antidiskriminering.

Den andra hälften av dessa beslut påverkas indirekt genom till exempel olika
rekommendationer och strategier. Ett exempel är strategin Europa 2020 som
in nehåller målsättn ingar för sysselsättn ing, utbild ni ng, klimat och
fattigdomsbekämpning.

Vi har nyss haft EU-val i Sverige, vi höjde valdeltagandet, men många tycker att de
inte vet vad som händer i EU. Det är så långt bort.
Men EU påverkar oss i Mellerud i allra högsta grad. Det skulle vara bra om vi som
kommun kunde visa mellerudsborna på vilket sätt besluten vi tar i kommunen har
påverkats av EU för att öka förståelsen och demokratin,

Om vi kunde påvisa hur besluten i kommunfullmäktige påverkas av Eus beslut skulle
valet till EU om fem år underlätta for varje röstberättigad medborgare att göra sitt val

Därfor yrkar jag att kommunen under en treårsperiod ska visa för
invånarna i Mellerud hur besluten i kommunfullmäktige har
påverkats av EU

att en utvärdering ska göras efter de tre åren

att utvärderingen ska redovisas på kommunens hemsida

Mellerud 190915

Marie Dahlin
Sjöbrisgatan 8F
464 93 Mellerud
070-885 84 38

1
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g e n 2020-09-02

ARENDE 25 Dnr KS 2020130

Svar på förfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela
ansvaret för driften av biografen Centrumsalongen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt för Centrumsalongen, Sätern 3, Storgatan 39 i

Mellerud fr o m januari 2021 som innebär att kommunen svarar för kostnaden för värme
(bränslekostnaden) och i övrigt oförändrade villkor enligt gällande hyresavtal.

2. kostnaden som beräknas till cirka 40 000 kronor per år finansieras av kommunstyrelsens
anslag är 202I för oförutsedda utgifter och budgeteras inför är 2022.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som
inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt
att få ekonomi i biografuerksamheten.

Föreningen har gjort en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari-juli 2019.
Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till
en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds
storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill
den kunna dela ansvaret för detta med kommunen.

Arbetsutskottet beslutade de 11 februari 2020, S 33, att ge kommunchefen i uppdrag att ta
kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare information angående föreningens
årsredovisning m,m.

Efter ytterligare information bedöms att kommunen bör öka sitt stöd för att Melleruds invånare
ska ha tillgång till en biograf.

Beslutsunderlag

. Melleruds IF:s skrivelse,

. Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01-01--07-3I.
r Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, 5 33.
o Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-11, 5242.
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Komm u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTNÄO ESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-11

sida
9

5242 Dnr KS 2020130

Svar på föfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela
ansvaret för driften av biografen Centrumsalongen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt för Centrumsalongen, Sätern 3, Storgatan 39 i

Mellerud fr o m januari 2021 som innebär att kommunen svarar för kostnaden för värme
(bränslekostnaden) och i övrigt oförändrade villkor enligt gällande hyresavtal.

2. kostnaden som beräknas till cirka 40 000 kronor per år finansieras av kommunstyrelsens
anslag år 202L för oförutsedda utgifter och budgeteras inför är 2022.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som
inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt
att få ekonomi i biografuerksamheten.

Föreningen har gjort en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari-juli 2019.
Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till
en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds
storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill
den kunna dela ansvaret för detta med kommunen.

Arbetsutskottet beslutade de 11 februari 2O2O,5 33, att ge kommunchefen i uppdrag att ta
kontaK med Melleruds IF och inhämta ytterligare information angående föreningens
årsredovisning m,m.

Efter ytterligare information bedöms att kommunen bör öka sitt stöd för att Melleruds invånare
ska ha tillgång till en biograf.

Beslutsunderlag

. Melleruds IF:s skrivelse,

. Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01-01--07-31

. Arbetsutskottets beslut 2020-02-LI, 5 33.
o Komm unstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt för Centrumsalongen, Sätern 3, Storgatan 39 i

Mellerud fr o m januari 2021 som innebär att kommunen svarar för kostnaden för värme
(bränslekostnaden) och i övrigt oförändrade villkor enligt gällande hyresavtal,

2. kostnaden som beräknas till ca 40 000 kronor per år finansieras av kommunstyrelsens
anslag år 2021för oförutsedda utgifter och budgeteras inför år 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

nJu Utd ragsbestyrka nde

173



f.
1l
It

11ll
1l
li

Kommunstyrelsen

Föfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela ansvaret för
driften av biografen Centrumsalongen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt för Centrumsalongen,

Sätern 3, Storgatan 39 i Mellerud fr o m januari 2021 som innebär att kommunen svarar för
kostnaden för värme (bränslekostnaden) och i övrigt oförändrade villkor enligt gällande

hyresavtal. Kostnaden som beräknas till ca 40 000 kronor per år finansieras av

kommunstyrelsens anslag år 2021för oförutsedda utgifter och budgeteras inför är 2022.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som

inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt

att få ekonomi i biografverksamheten.

Föreningen har gjort en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari-juli 2019.

Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till
en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds

storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill

den kunna dela ansvaret för detta med kommunen.

Arbetsutskottet beslutade de 11 februari 2020, g 33, att ge kommunchefen i uppdrag att ta
kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare information angående föreningens

årsredovisning m,m.

Efter ytterligare information bedöms att kommunen bör öka sitt stöd för att Melleruds invånare

ska ha tillgång till en biograf.

Beslutsunderlag

o Melleruds IF:s skrivelse.
. Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01-01--07-3L.
o Arbetsutskottets beslut 2020-02-tI, 9 33.

Beskrivning av ärendet

Melleruds IF som bedriver biografuerksamhet i Centrumsalongen i Mellerud önskar ett utökat

stöd av kommunen. Vid en uppföljning av filmvisningarna under januari - juli 2019 befarade

föreningen en förlust på ca 65 000 kronor, Vid kontakt med företrädare för Melleruds IF i april

månad 2020 presenterade MIF resultat- och balansräkning tör är 2079 och att den befarade

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-0s-11 KS 2020/30

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se174
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-0s-11 KS 2020/30

Sida

2 (2)

förlusten 2019 hade vänts till ett positivt resultat på drygt 19 000 kronor. Intäkter från
uthyrning av lokalen hade förbättrat resultatet.

Biografuerksamheten bedrivs med ideella krafter och kostnaderna för filmvisningarna överstiger
intäkterna, Första halvåret 2019 hade föreningen totalt 1 613 besökare, men antal besökare per

filmvisning varierade från 155 besökare till 0 besökare, Flertalet visningar hade 15-20 besökare.
Variationen på besökare beror på föreningens ambition att visa såväl mycket populära filmer
som smalare filmer.

Melleruds IF hyr Centrumsalongen av kommunen. Hyran uppgår till 1 000 kronor per år.

Föreningen betalar alla kostnader för värme, el och städnlng. Kostnaden för värme uppgick
2019 41319 kronor och elkostnaden till 27 42I kronor. Kommunen svarar för underhåll av
byggnaden. Kommunens administration (inte skola/undervisning) har rätt att använda lokalen
hyresfritt och förbinder sig att köpa tjänster såsom bild, ljus, ljud, internet av föreningen till
samma taxa som MIF erbjuder föreningar.

Det är angeläget att Melleruds kommuns invånare har tillgång till en biograf och bedömningen
är att kommunen bör öka sitt stöd som ett komplement till alla ideella insatser.
Kommunstyrelsen föreslås däför besluta att erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt fr o m
januari 2021 som innebär att kommunen bekostar värme. Kostnaden för detta uppskattas till ca

40 000 kronor per år.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-Lt

sida
L7

S 33 Dnr KS 2020130

Föfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela ansvaret för
driften av biografen Centrumsalongen

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare
information angående föreningens årsredovisning m,m,

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020

Sammanfattning av ärendet

Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som

inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt
att få ekonomi i biografuerksamheten.

Föreningen har gjor.t en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari-juli 2019.

Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till
en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds

storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill

den kunna dela ansvaret för detta med kommunen.

Beslutsunderlag

o Melleruds IF:s skrivelse.
. Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01--07-31.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare
information angående föreningens årsredovisning m,m,

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Melleruds IF

n
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Kommunstyrelsen

Melleruds kommun

Box 68

464 80 MELLERUD

207912L5

Melleruds lF som ansvarar för driften av Centrumsalongen har under en viss tid haft svårt att få

ekonomi idetta.
Önskemålet är naturligtvis för en förening att saker som vi engagerar oss i av full kraft skall ge så

mycket att vi får pengar till vår verksamhet.

Vi har nu gjort en uppföljning av filmvisningarna under våren 2019 januari - juli (bilaga 1).

Som framgår har vi gjort en förlust under perioden och vi skulle med anledning av detta vilja få

möjlighet till en diskussion med kommunen om biografens vidare drift'

En kommun av Melleruds storlek behöver en biograf och då vi är intresserade av att driva

verksamheten borde vi kunna dela ansvaret för detta.

Med vänlig hälsning

/--r/-
Melleruds lF

Sverker Carlgren

Kassör

20?0 -01- f 6
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INKOMSTER OCH UTGIFTER BIO 2OL9 fr.o .m. LIL-20L9 - 2117

FILM:

Green Book2/t
Bamse och Dunderklockan 6/1
Holmes & Watson 6/1
Under en öppen himmel 9/1
Hunter Killer 13/1

Hunter Killer 16/1

Mary Poppins kommer tillbaka 13/1

Glass 2011

A Star is Born 23/1
Britt-Marie var här 25/1,

Britt-Marie var här 27/1.inställd
Yice 27 /I
The Favourite 30/1.

RöjarRalf kraschar internet 2/2
RöjarRalf kraschar internet 3/2
The Mule 3/2
Cold Pursuit 10/2

Mary Queen of Scots 13/2

LEGO Filmen 1612

LEGO Filmen 1712

Eld &Lägor t7/2
Eld &Lägor 2412

Draktränarna t9/2
Alita: Battle Angel 20/2

lnstant FamilV 27 /2
White Boy Rick 3/3
Captain Marvel 10/3

Filmfestival
Helan & Halvan2T/3

Dumbo 30/3

Dumbo 31l3
Vincent van Gogh 31/3

SmäkrVp27/4
Shazam!7/4
The Sisters Brothers 10/4

Drömparken 14/4

Hellboy 74/4

The Course of La Lloron a t7 /4
AsterixZL/4
Den siste gentlemann en 2t/ 4
Avengers Endgame 24/4

Avengers Endgame 28/4

Husdjurens hemliga liv 517

Lejonkungen t7 /7
Lejonkungen 2t/7
Totalt:

INKOMST: FILMHYRA: ARVODE: VINST/FöRLUST: BESöK:
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0
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0

689

0

I22I,T2
1081,8
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4083,r2
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Kostnader t.om.2ll7:
Elkostnad

Värme
Annonser

Filmsättning
Bred ba nd/telefon
Reparation & underhåll

Övriga kostnader, bankkostnader,

affischer stim-avgift m.m.

10904,o4

20277

20to6
9526
2688

22sO

4r20

Resultat:
lnkomst 145680

Filmhyror -70997,3L

Arvode -11400

Kostnader -698LI,04
-6528,35

69811,04
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ARENDE 27

Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

B. PERSONALÄRENDEN

B 5 Visstidsanställningar
5.5 Beordrande om tillfällig anställning sTlzo2o

D . SAM HÄLLSBYGGNADSFöRVALTNINGEN

D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens
taxe- och bidragsärenden
18.4 Bostadsanpassningsbidrag g 6-712020
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ÄRrnoe zg

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om,

o Finansiell rapport per 2020-07-3L Dnr KS 2020/BB.

. Småkoms yttrande till Finansdepartementet över Betänkandet SOU 2020:8 Starkare
kommuner - med kapacitet att klara välfiirdsuppdraget.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ARENDE 29

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Komm u nstyrelsens leda möter och komm u nchefen d iskutera r aktuella frågor,

182



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-02

ARENDE 30

Rappofter

Förclag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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