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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-03

Änrnor 1 Dnr KS 20221309

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning
och revisionsberättelse för 2O2I

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmä Kige besluta r att Melleruds komm un

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2021
för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ),

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen
för 202I.

Årets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på 363 tkr.
Rörelseintäkterna har minskat med 360 tkr till 6 323 tkr. De största förändringarna har skett på

kontot för växling. Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 2021, för verkamhetsåret 2020
var det totala driftsbidraget L 374 tkr. Noteras skall att inget driftsbidrag från Region/Dalslands
Kanal utgått 2021,Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 728tkr, vilket är en
fördubbling jämfört 2020 samt något under 2019.

Det egna kapitalet uppgick till -710 tkr (-617 tkr).

Melleruds Kommun har genom ett beslut i kommunstyrelsen den 9 juni 202I, g 127, begäft en
långsiktig finansieringsplan från DWJ.

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per
den 31 december 2027 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens beslut 202I-06-09, g L27.
. Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2021.
r Revisionsberättelse
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
r Arbetsutskottets beslut 2022-06-21,5 187.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott
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5

s 187 Dnr KS 2022/309

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning
och revisionsberättelse tör 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kom m unfu I lmä ktige besl uta r att Mel leruds komm un

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2021
för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen
för 202L.

Årets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på 363 tkr.
RörelseintäKerna har minskat med 360 tkr till 5 323 tkr. De största förändringarna har skett på

kontot för växling. Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 2021, för verkamhetsåret 2020
var det totala driftsbidraget L 374 tkr. Noteras skall att inget driftsbidrag från Region/Dalslands
Kanal utgått 2021.Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 728 tkr, vilket är en
fördubbling jämföft 2020 samt något under 2019.

Det egna kapitalet uppgick till -710 tkr (-617 tkr).

Melleruds Kommun har genom ett beslut i kommunstyrelsen den 9 juni 202L, g 127, begärt en
långsiktig finansieringsplan från DWJ.

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per
den 31 december 2O2t och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, g I27.

. Ärsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2021.

. Revisionsberättelse

. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verkamhetsberättelse för 2021
för Stiftelsen DalVästra Värmlands Järnväg (DWJ),

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

ndes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning och
revisionsberättelse för 2O2L

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse for 2021
för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen
för 202I.

Årets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på :O: ttr.
Rörelseintäkterna har minskat med 360 tkr till 6 323 tkr. De största förändringarna har skett
på kontot för växling. Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 202I, för verksamhetsåret
2020 var det totala driftsbidraget L 374 tkr. Noteras skall att inget driftsbidrag från
Region/Dalslands Kanal utgått 2021.Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året
728 tkr, vilket är en fördubbling jämfört 2020 samt något under 2019,

Det egna kapitalet uppgick till -710 tkr (-617 tkr).

Melleruds Kommun har genom ett beslut i kommunstyrelsen den 9 juni 2021, g 127, begärt en
långsiktig finansieringsplan från DWJ.

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rätWisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2021-0-6-09 , 9 127.

. Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2021

. Revisionsberättelse

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-09 KS 20221309

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

el isabeth.carlstein@ mellerud.se

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.se5
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MELTERUDS
KOMMUN

Beslutet skickas till
Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-06-09 KS 2022/309

Sida
2 (2)
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Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

1(e)

Förvaltni n gs berättelse

Styretsen fdr Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg, 862000-5929, får hårmed avge årsredovisning

for räkenskapsåret 2021

Verksamheten

All mä nt om verksamheten

Stiftelsen DWJ, Dal-Våstra Vårmlands Järnväg, startade sin verksamhet 1987 av stiftarna Bengtsfors

och Melloruds kommuner. Syftet med verksamheten år att utueckla järnvägstrafiken mellan Mellerud

och Bengtsfors.
UnAer sömmarmånaderna körs persontågstrafik mellan Bengtsfors och Mellerud samt i samtrafik med

lianalbåtarna på Dalslands kanal, M/S Störholmen och M/S Dalslandia mellan Bengtsfors och

Håverud.

Godstransporter utförs mellan Billingsfors och Mellerud under hela året.

Undsr sonimarmånaderna gäller Västtrafiks prlserbjudande gå DWJ (ex. regionen rult)'
ån dressinuthyrningsverksimhet startades också under 1987 metlan Bengtsfors mot Gustavsfors.

0noår ar 1990 inleädes ett dressinsamarbete med Arjängs kommun,

I dag går dot att trampa dressin mellan Bengtsfors-o-ch Arjäng f4 kT.:

Stftäläen omprövar kontinuerligt verksamheten utifrån ekonomiska förutsättningar och

marknadsfakiorer, för att erbjuda kunderna en bra produkt.

fionceptei tåg- och dressinträfik utgör ett stort rektamvärde för vårt område, då positiv information

sprlds om vår verksamhet.

Stationshuset i Bengtsfors har genomgått en upprustning finansierad av Bengtsfors kommun. Ett

åV.Xet uaffungeranäe samarbåe har inletts med Banteliniska utbildningen vld Vuxenutbildningen i

Ämå1.

Under året avled mångårige styrelseledamoten Sture Torstensson vilken ersattes av Asbjörn

Andersson.
Stiftelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten under året.

Tågtraflken

persontågstrafiken har under säsong en2A2l bedrivits från 24 juni - 25 augusti, Tågtrafikens

oÅtattnm! har varit kopplad till kanalbåtar1-a där pand^emin haft viss påverkan med något mindre

volymer. Öock en väsentlig förbäthing j{nfö{ rned 2020
OWJ Otir undsr sommarmiånaderna ån förstårkt länstrafik för tåg som berikar vårt område.

Taxan för linjetrafiken har varit 130 kronor per enkelresa Mellerud'Bengtsfors.
Dän totata fdrsä[ningen för tågtraflken var under ärel728 tkr, vilket är en fördubbling jåmfört 2020

samt något under 2019.
näisbuiiama, Y1, gick under hösten till verkstad i Falköping för omfattande underhåll. Detta pågår

även under inledningen av 2422.

Antalet resenärer var under äre17324 st något under norrnalnivå.

DWJ ingår i Respluslsamtrafikens erbjudande.

Dressinuthyrning

Dressinuthyrningsverksamhet pågår året runt. Det år bara snö och is som kan hindra verksamheten.

Den totala forsäljningen för dressinverksamheten var 841 tkr,

viff<et ai en minsi<nirig med 14 % fränföregående år. Vi hade mycket begränsad utlandsmarknad även

2021 och inte sammå tryck från inhemsk turism.

Övrig försålinlng

Butiksförsäljning som glass, vykort var 54 tkr, en mindre ökning.

\ts
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Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

2(e)

Marknadsföring

Den marknadsföring som pågått under året har till största delen skett i samarbete med företaget
Dalslands Turist AB och i kombination med övriga anangörers marknadsföringsinsatser för området
DalslandA/ärmland.
Utveckling av upplevelser med dressin sker idag genom ett vål etablerat samarbete med samtliga

kanot -, camping- och turistarrangörer i vårt verksamhetsområde.

Järnvägstjänster och lokuthyrning

lnkomster av försäljning av tjänst åt andra aktörer inom järnväg har uppgått till 18 tkr, en stor
minskning då avtalet med Väte Rail ej förlängts.
Entroprenadtjänster åt Green Cargo har skett i enlighet med fastställt avtal.
Den totala laåtvinten var under året 56 224ton, och för 2A2A il 538 ton,
en ökning med I %.

Ekonoml

Rörolseintåkterna på 6,324 mkr har minskat med ca 5% från föregående års 6,684 mkr
De största förändringarna har skett på kontot för växling. Bengtsfors och Melleruds kommun har som

stifiare lämnat ett fdistärkt bidrag orir 400 000 kr per kommun Ärjångs kommuns bidrag uppgick till 50

tkr.
Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 2A21, för verksamhetsåret 2020 var det totala
driftsbidraget 1,374 mkr. Rörelseresultatet för 2021 uppgår till plus 5 tkr och var för
2020 plus 413 tkr. Noteras skall att inget drlftsbidrag från Region/Dalslands Kanal utgått 2021.

Personal

Johan Abenius engagerades som VD på ca 40% tjänst (konsult) från 1 mars 2020. To-mmy.Erlandsson
avslutade sin fastä anställning siste november men fortsätter som timanställd under ldas utbildning.
lda Karlsson arbetar 100 7o med såväl gods, växling, administration och den turistiska delen. lda

vidareutbildar sig under året som lokförare.
Säsongspersonål har varit timanställda med varierande sysselsättningsgrad i dressin- och
lågverksarnheten.
Underhållsarbeten på dressiner, rälsbussar samt övrig utrustning och spår har utförts av såväl egon
personal som extema leverantörer,
DWJ har avlönat 19 personer under året.

Arets resultat

Ärets resultat efter finansiella poster visar ett resultat på -39 tkr. För 2020 uppgick årets resultat efter
finansiella poster till 363 tkr.

Framtiden

Ekonomin är genom framförallt anpassning av personalkostnader i rimlig balans. Budget för 2022
innehåller inget driftsbidrag från VGR.
Fågående förstudie av den turistiska verksamheten pekar på stor potential både avseende
dressintrafiken som passagerartrafi ken,
Utuecltling av godstrafiken inkl. terminalen i Billingsfors år likaledes under process. Förstudie öm
godsutveöHing i sto* sett klar under året med ett flertal goda affärsmöjlig_heter i sikte. DWJ har åven

itartat diskussioner med annat järnvägsbolag avseende samverkan i tralikfrågor.

Yi:ts
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$tlftelsen Dal Västra Värmlands Jårnväg
662000.5929

Fleråreövercikt

3(e)

Belopp i kr
2018

Resultat ofter finansiella Poster
Solidltet, %

.39 035
-26

2020

363 170
-35

2019

40 789
'51

-1 053 192
-56

\ts
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Stlftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000.5929

4{e)

Resultaträknl
Belopp ikr Nof 2A21-U-A1-

2021-12-31
2020-01-01-
2020-12-31

Sffffelsens lntäkter
Neftoomsättning
Förändrlngar av lager av produkter i arbete, färdiga

varor och pågående arbete för annans räkning

Övriga rörelseintäkter

Summa stlftelsens lntäkter

Stiftelsens Rostnader
Råvaror och förnödenheter
Övrlga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstill gångar

Summa stiftelsens kostnader

Rörelseresultat

Flnanslella posfer
Råntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella Poster

Resultat efter finansiella Poster

Resultat före skatt

4685277 5171 417

168 104
1 470 455 1 512 485

6 323 836 6 683 902

2

-79 048
-4zil 374
-1 910 248

-52 114
4 040 385
-2 107 233

Arets resultat

-78 183 -71 183

-6 318 849 -6 270 915

4 987 412987

-44 022 -49 817

-44022 -49 817

-39 035 363 170

-39 035 363 170

-39 035 363 170

11R
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Stiftelsen Dal Våstra Värmlands Järnväg
862000-5929

5(s)

Balansräkning
Belopp ikr Nof 2A21-12-31 2020-12-31

TlLLGANGAR

Anläggningstil lgångar

M alr.rteil a a n läg gni ngstillg ång ar
Byggnaderoch mark
lnventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggnlngstlllgångar

Omsättni n gstillgångar

Ko rtfri sti g a lo rd r i n g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa ochban|
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

3

4 338 131 416 314

338 131 416314

338 131

1 87 329
83 097

668 305

416 314

29 467
56 269

351 062

938 731

4 554

436 798

4 186

4 554 4 186

943 285 440984

12814',16 857 298

t1B
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Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

6(s)

Balansräkning
Belopp ikr Nof 2021-12-s1 2A20-12-st

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapltal

Bundet eget kapital
Bundet eget kåpital vid räkenskapsårets början

Bundet kapital vid räkenskapsårets slut

Frift eget kapital
Fritt eget kapitalvid räkenskapsårets början
Ärets resultat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårots slut

Summa eget kapital

Längfrtstiga skutder
Checkräkningskredit

Summa långfristiga skulder

Kortfristlga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övrlga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

375 000 375 000

375 000 375 000

-671277
-39 035

-1 034 447
363 170

-710 312 -671277

5

-335 312 -296277

941 606 599 101

941 606 599 101

1 765
267 402

7 193
40 102

358 660

2 185
142744
15 407
70 861

323 277

554 474675 122

1 281 416 857 298

ns
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Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

2021-01-01-
2021-12-31

7(e)

2020-01-01-
2020-12-31

Noter

Belopp i kr om inget annat ange.$,

Not 1 RedovisningsPrinciper
Arsredovisningen har uipAttatg i enlighet med. Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

allmänna råd åFNAR ZbiO:tO Arsredovisning i mindre företag'

Avs krivni ng s pri nciper fö r anläg g n I ng still g äng a r
Avskrivningaieätigtptan baseras på-u-rsprungliga anst<atfningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Ar

-Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-B
3-10

Definition au nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintåkter, faktr.trerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resu/faf efter finansiella Poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter

So/iditef
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 9o) i förhållande till balansomslutnit

Not2 Personal

Personal

3 5
Medelantalet anställda

Summa

Not 3 Byggnader och mark

53

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade
-Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början

936 454 936 454

936 454 936 454

.936 454 -936 454

-936 454 -936 454

\IB

Redovisat värde vid årets slut
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Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnvåg
862000"s929

8(s)

Not 4 lnventarier, verktyg och installationer
2A2t-12-31 2020-12-31

a
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets börian
Årcts avskrivning anskaffningsvärden

vid åröts slut

Redovlsat värde vid årets slut

Not 5 Checkräknlngskredit

2 094 260 2 059 260
60 000

2 094 260 2 119 260

-1 677 946
-78 183

-1 631 763
-71 183

-'t 756 129 -1702946

338 131 416 3r4

2AU-12-31 2A20-12-31

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del

Utnyttjat kreditbeloPP

1 000 000
-58 394

000 000
-400 899

1

e4{ 606 599 101

\,\3
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e(e)
Stiftelsen Dal Våstra Värmlands Järnväg
862000-5929

Underskrifter

Bengtsfors 2022-A4-14

*
Lisbeth Berllö{ \-/
Styrelseordförande

/1/,//A^
Nils Andre

Lars Johansson
Styrelseledamot

Pt 
*"

Marie Therese Harfouche
Styrelseledamot

'j s) 'r'

"( fit{tz

berg Andersson
StyrelseledamotStyrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den )-2022
WeAudit Sweden AB

nl..=.I3J+
Markus BoltorP
Auktoriserad revisor

Jim Jacobsson
Av stiftelsen vald revisor

&,turln+
ffiffirevisor ffJr{(&r<
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Till föreningsstämman i STIFTELSEN DAL VASTRA VARMLANDS JÄRNVAC, org.nr. 862000-
5929

Rapport om årsredovisningen

uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för STIFTELSEN DAL VASTRA VARMLANDS
JARNVAC för räkenskapsåret 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
STTFTELSEN DAL VASTRA VÄRMLANDS JÄRNVACs finansiella ställning per den 2021-12-

3l och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förva ltni n gsberättelsen ä r foren I ig med å rsredovisni ngens övriga d ela r.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.

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
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen 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.

Styrelsens ansvar

Det år styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ahsvarar även for den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
åisredovisning som.inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av foreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så år tillåmpligt, om förhållanden som kan påverka formågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt clrift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
foreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 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 forväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

ER ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
wwwrevisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

De av kommunerna valda lekmannårevisorernas ansvar

Vi har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god reVisionssed i Sverige. Vårt 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 föreningens resultat och stållning.

Tra nsa ktion 09222115557 46947 6647 @ Signerat WSA3, Nl83, JJ3, IR2
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'Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
forvaltning för STTFTELSEN ORL VÄSTRR VÄRvmNDS JÄRNVÄC för räkenskapsåret 2021.

::

i f nligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
- stiftelseförord na ndet el ler å rsredovisni ngsla gen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i forhållande till STIFTELSEN DAL
VÄSTRA VARMLANDS JÄRNVAC 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.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för forvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och dårmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
6ir att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
.företagit någon åtgärd eller gjort sig sl<rTldig till någon forsummelse som kan föranleda ersättningssllr/ldighet mot
foreningen, eller
' på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av forslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

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 ersåttningsslt/ldighet mot foreningen, eller att
ett förslag till dispositioner av föreningehs vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. En
ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Bengtsfors per datum som framgår av påskrift nedan

Auktoriserad revisor Markus Boltorp för WeAudit Sweden AB

Jim Jacobsson
Av Bengtsfors kommun vald revisor

lnger Råberg 
.

Av Melleruds kommun vald revisor
(inträdd i Evert Magnussons frånvaro)

Transa ktion 0922?175557 46947 6647 @ Signerat WSA3, N483, JJ3, IR2
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-06-09

sida
10

gL27 Dnr KS 202L1262

Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
(DWJ) för verksamhetsåret 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 300 rkr till Dalsland Västra värmland Järnväg (DWJ) för 202I.

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

3. anmoda styrelsen för DWJ att, under innevarande år, inkomma med plan för långsiktig

finansiering av verksamheten'

Sammanfattning av ärendet

Dals Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har begärt utökat driftbidrag för 2A27 med 300 tkr av

vardera Mellerud och Bengtsfors kommun till nödvändigt underhåll.

DWI erhåller årligen ett bidrag från Melleruds kommun på 100 tkr.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, S 170.

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kom munstyrelsen besl utar att

1. tillföra 300 tkr till Dalsland västra Vårmland Järnväg (DWJ) för 202L.

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

3. anmoda styrelsen för DWJ att, under innevarande år, inkomma med plan för långsiktig

finansiering av verksamheten.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta'

Beslutet skickas till
Dals Västra Värmlands Järnväg (DWJ)
Kommunchefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

lusterandes s Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2022-08-03

ARENDE 2 Dnr KS 20221306

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med 1075 793 kronor för tr 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä I,9o/o enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respektive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april2O22 enades man om att till ägarna äska 2,9o/o

enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2023. Framställan om anslag för är 2023 görs enligt
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

Anslagsbeloppet för är 2023 uppgår till totalt 9 754 73I kronor. Av anslagsbeloppet avser
B 006 950 kronor Dalslands kanaloch 278346 kronoravserSnäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2023 till 1 469 345 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 2023 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till
exempel Dalslands kanal, I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023 ingår
prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index.
Äskat anslag ryms inom beslutad ram.

Beslutsunderlag

r Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning
för 2023.

. Årsredovisning/revisionsberättels e f ör 2021.

. Kom m unstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2022-06-2L,5 189.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-2r

ngerar som ramanslag, vilket innebär att
får hanteras av styrelsen för Dalslands

sida
8

5 189 Dnr KS 20221306

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med t 075 793 kronor för tr 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på L,9o/o enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respektive komm u n/reg ion.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april 2022 enades man om att till ägarna äska 2,9o/o

enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2023. Framställan om anslag för år 2023 görs enligt
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

Anslagsbeloppet för år 2023 uppgår till totalt 9 754 73t kronor. Av anslagsbeloppet avser
8 006 950 kronor Dalslands kanal och 278346 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna, Dessa

kostnader uppgår för 2023 till 1 469 345 kronor.

Modellen innebär att de framräknade beloppen fu
uppkomna överskott eller underskott mellan åren
KanalAB inom de angivna ramarna.

Äberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret 2023 om atL beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till
exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023 ingår
prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index.

Äskat anslag ryms inom beslutad ram.

Beslutsunderlag

o Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning
för 2023.

. Ärsredovisning/revisionsberättels e för 2021.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

ndes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-2L

sida
9

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och

Snäcke kanal med t 075 793 kronor för är 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent

enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverkamhet/bidrag Dalslands

Kanal.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lsefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-07 K52022/306

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Kommunfullmäktige

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1, Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med I 075 793 kronor för är 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pt l,9o/o enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respektive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april2022 enades man om att till ägarna äska
2,9olo enligt SKL:S Pl(/ i ökning av anslaget till 2023. Framställan om anslag för år 2023 görs

enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

Anslagsbeloppet för är 2023 uppgår till totalt 9 754 73L kronor. Av anslagsbeloppet avser
B 006 950 kronor Dalslands kanal och 278 346 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 2023 till 1 469 345 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
verkamhetsåret 2023 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turisWerksamhet som till
exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023 ingär
prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med Pl(/-index,
Äskat anslag ryms inom beslutad ram.

Postadress
Melleruds kommun

Kom mu nstyrelseförva ltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148825
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
Ekonomichef
Ekonom kommu nstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-07 K52022/306

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0s30-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud,se

Sida

2 (2)

Beslutsunderlag

. Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning för
2023.

o Årsredovisning/revisionsberättels e för 202L.
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STIFTELSEN FöR DALSLANDS KANAL5 FRAMTIDA BESTÅND

Ilppcrucl den 3,juni 2022

Till stifiama av Stiftclscn l'ör Dalslands kanals framtida bestfurd

Framställan om anslagtill Dalslands Kanal AB for fu 2023

Vi<l Sriftelsens styrelscsarnrnanlråde den 29 april 2A22 beslutades otn att översiinel:r

anslagslrrunsutllan för 2A23 dll stiftarna elter en indcxupprii-luring med 2,9 % cnligt SKR PKV-

index.

Ilcräkning av :mslagef tör 2023 frrungår av bifogad sarntnanställning och bidragslördclningcn

rncllarr inslagsgivarna sker cnligt tidigarc övcrcnskclmmcn tnodcll.

Anslagsbcloppet för iv 2023 uppgal till totait I 7 5,\ 731kronor fördelat på 8 006 950 för
Dalslands kanal, 278 3rtr6 fiör Snåickc kanai samt 1 ,[69 345 for :rdrninistrativa koslrirder till vilka

Västra Götalandsregionen bidrar rned hela bcloppet.

Bidragsrnodellcn innebiir att det arligp anslaget;ir ett ramanslag och styrelsen för Dalslands

Kanal AB lnnterar uppkomua ör,er- och underskott.

Härmed hcrnskilles att Stiftelsen Iör D;rlslands kanals lrarntida bcstånd bevifas bidrag enligt

bifosad specifi karion till verksarnhetsaret 20 23.

Stiftelsen för Dalslantls kanals lrarntida bestånd

Elisabeth Kihlströrn, ordförande

Enligt

Bilagor:
. Ä,rsredovisningoclt revisionsberäflelse 2021
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Fördelning

Anslags-
givare

Region
Västra Götaland
Administration

ordinarie

Snäcke kanal

Värmland

Kommun
Bengtsfors
Snäcke kanal

Dals-Ed
Snäcke kanal

Färgelanda

Mellerud
Snäcke kanal

Vänersborg
Snäcke kanal

Amål
Snäcke kanal

Arjäng

Summa

2023
Bidragsgivare
Administration
Kanalen
Snäcke
Totalt bidrag

1 427 935
2 889 838

133 358

2023 års anslagsframställan uppräknat med SKR PKV-index (2202171

Uppräkning Äskat
Dalslands kanal Fördel- med anslag

anslag2022 ning 2,9o/o 2023
o/o kr kr

37

6

7

41 410

83 805

3 867

29 297

1 469 345

2973 643
137 225

1 039 5441 010247 13

1 007 728
36 483

13

466752
15 098

78 001 1

1 007 731

37 743

13

234 005
8 806

3

543 496

39 014

543 496 7

100

Västra götaland Värmland
1 469 345
2973643 1 039 544

137 225

29 224

1 058

13 536

438

2262
29 224

1 095

6 786

255

1 036 952
37 541

480 288
15 536

80 263

1 036 955

38 838

240 791

9 061

559 257

40 145

559 257

15 761

1 131

I 754 641

Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Vänersborg Amål

15 761

1 036 952

37 541

480 288

15 536

240 791

9 061

559 257

40 145

80 263 1 036 955

38 838

Ariäng
I 469 345

559257 I 006 950

278 346
4580213 1 039544 1074493 495824 80263 1 075793 249852 599402 559257 9754641
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1€amgngins E-5qnrfiq

Revisionsberättelse
Till $tyrclser\ i Sliftel$en f6r O*ls{ands kånåls ffiirnt;då be*tånd org.nr SS20fl0-361F

Rapport om årsredovisnin gen

Uttalanden
Vi har r:tiårt sri revisimn av årsredovisnrng*n fnr Stiftelsen Daisland* kanels framtida bo$lånd fdr år ?n21

Enligit vår upplatlnins har å.sredovisnin8en ijplråtiåts ienlighet $ed årsredavisningslag€n ocfi ger en i ållä
väsentliga avseender rålh,isande bild uv sliftelsons finansiella stållning p€r der 31 decombsr 2021 och av deg*
fiftår€ieltå resultar fdr årei srlli$[ årsredovisrringsl"n*r't. Förvsltningsberåtielseil år törenlig ry]åiJ grsredovisnlrlgens

övriqa <lelai.

Grund för uttalanden
Vi har ulfört revisionen E*ligt göd rEvisisn$ged r $verige.
i *vsnitt€n D€fl åuktsriseråde rgvEoms ansvår sant [)en

Revi$orerflils ansvar enligl d€nna *ärJ b€skn:/s nårmåre
törlrorndåvålde revisorns ånsvar,

lii år oberu6nde i fcirh*liantle lill stift€ls€il enlist god revisorssed i Sverige Jag sonr fruktarisersd r€vi$or har
fulgjsrt fiilt yrke$eliskå ånsvår enlig! des$a kråv.

Vi an*er a& cl* revrsionshwis vi har inlråmtat år tiliråckliga och äodamåisonliga Fom grund för våra ilttaiandsn.

Styrelsens anävär
De[ år styrelsen so$: här ånsv&re! f6r åH årsr€dsvisningen ilppråltå$ och ått den Set en råltvisånds bild enlist
årsredovisningsiagen Styreisen ansvarar åven i6r den infema kontroll som d6n bådömer år n']dvändig för att
upprålta Fn år$rödoyl*nin$ som inle innehåller någrå våsFntligä feiåkligfiBter, våre sig desså beror på

oegentiigheter €ller pa nlisstäS.

Vid uppråttsndet av årsredovisflinggn år.!svå!'är åtyreisBn för bedönrningen a'r stiffelsens fön'*åga ait {od$e$å
v*rk+srmheten. Den irpply$sr. när så år lillåmpligt, cm förhållanden ssm kan påve*a förmågan att fortsätta
verksåmhBten och tsn änvåndä antäg.:ndel crn fortsått dfift. Antågåndet tm fodsati drift lillåmpa$ döck inte fim
tre$tui har fpttals onr art upFhöra n]ed veitsan1het€n.

Den auktsrlsörade r€visömg ansvär
Jåg hår ått ulföra revisionen enligt lnl,åmalisnål Ståndards on Audtgng {iSA) ach god revisioflssed i Sverige. Mltt *tål år
ali ulFnå en rinrlis grsd åv såkeöet om hunivida årsredovisningen F{fix helhet lnle irinehålier några '?ås€nlllga
felaklishet€r, var* sig dessa befar på *egenfligheter ell€r på missta!, sch an låmna cn rsv,sion$boråitfii$e sotn
iRoehåller rrtinå $lls!ånden. Rifilig såhe.het år en h(x:l g{äd åy såkerh€t. firefl år insen gstang för åfl 4rr .evision iton)
utfårs enirgt l5A och god revisiennssd j $v*rige alitid kammer sit rrpptäcka en våsentlig fnlaktighel cm en sådan finns
F€låktiFheter han ilppstå på grunci åy oegenlligheler eller mi;+sl8g och åns6s varå våsefitligå oa de errskilt elier
till$afimans nmllgen kan {örväntfls påverka da eknn,]1nlska beslut $om anuåndare fattar m€d Srund i årsredo{isningen.

Som del årr en rsvi$i$n enligt ISA anvånder jå! professi,)nel!t ilnrdöme sch har en pröf€såionetlt skeFtisk
in$tällnins undår h€lå ievisiönåR. Desåulå#t:

r idgnlifiersr <:ch b*döm*r isg riskema iör våsontliga {oiakligheier i årsredcrrrieningsn. vare Fig dessa heror på

åeg*nlhgheter elier på misståg. utlorrlrar öch rtför grånshrlinwåtgård6r biån{ ennål utilrår1 desBå ri*ker o*h
inhåmtsr revisi'lfrsbåvis sorn år iillråcktigå söh åndåmålseniig* lör att utgö{å €il *rilnd lör .nhrå $itålå*d*n.
Risken ior åt! irll€ rioptåci(å en våsenllig fslakiiglret till folid av oegentligh€ter är högre ån trlr ån våeenl'lis

TraqlfrcinF alRWBnl E åisn in 9i)66fe?f 5494 423F 8€tl 41DA?5t?ÅiöC Pmc 1 cl 4.
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felakiighsi soff b€rcr pa ryrisålå{r. eflerBorn oåge*tiignåtår kån iilnefstta agerånds i masköpj. fö!-fålsknint.

evsiktligs utelåmnand€n. telaktig infarmfriio* eller åsirlssältande ali inte!'n k€nl.oil.

r skåftår jäg mig en iö€tåe,i$* av den del sv sliftelserls int€{ns kont si{ som hår betydelåe frir min revl$i*n för

att ilt{orn}a granskningsåtgårder sam är iåmpliqå mpri hårsve tiil omståndllheternä^ men inte iör ått r}ttåls
mi$ öm elfektivitåten i dön intemå kontrollen,

. utvårderår iåff iåiyrplishotefi 
'de 

redovisninsgpr;ficlper ssm årr{ånds qit} rirrlishef€ft I Ftyre,senå
upFskätiningar i redovisningen och tillhörande upply$nlnqår,

. drar iåg en sluls*ts om lå'I1plighåten i ålt $ty{elsen än'riinder åntågånrlet offi fortsåtl drift rid !ppråltåndel av
årsred+visrringen, jag clrar också en glutååts. ftetJ grrlnd i de inllåortäiie tevislonsbevi6en, tm hilrwidå det
finns någon vå$sntii6 rsåkeöol$faktar s*sn avser sårJana hånd*!*er eiler fiårhållandrn sorn kan leda lill
berydände lvrvel om åtiftelsens iå{mågå åtl fortså,tå vsrksårnh&!ån. Oft jäg drår sllJt$ålsån ålt dat fln*s €n

våsentlig osål{erh€tsfaktör. må$le jeg i revi$;+nsbeiåtle{sen fåste uspmårkssrnh+len på upplysfiingårnå i

årsredovisr-ringer om den vå€entliga osäkerheblaklorn eller. om s*dana rrgFlyeningår år otillråckligä.
nodifi€r€ uttalåndst om årsredovi6ni4gan Mina slutsåtr€r baserås på de råvisionsbevis s{}m inhämtas fianr
till ciatumet för rsvisirnshe'"åttelsen. D('ck kan framiida håndelser eller f*rhållanden göra all en sliftcts€ lntg

längre kän förlsÅtlå verkBåmheien.

r utvårderarjag den åvargnpand6 pre$€ntatisnsn. strukturen *ch innehåll€t i *rsradovisning€n, dåriliianrl
upplysfiifigårna- öch öm åriredosisnifigön ålergerde undBrliggande trånsak{ion€.na och håndels6må på etl
sått sorn ger arr råttvrsf,nde biid.

Jag måsta inform*ra styra16on om bland anrlåi revisicn*ns plan€rade $mfallning nch inriklning raml lidFllni(ten
för den, Jåg måste eckså lnfomera öm betydblfi€fulla iåkttågelser under revisionen. dihiblånd evenlueila
betydands bristsr i d*fl inlBrna kontrollen $gni iag identinerat.

Den förtroondevalde revisorn$ änsyår
Jfig har ått ulförå *R revisiön 6f igt sliftelselågefi örh dårrfierl Bnligl göd revisi*ncsåd ! Svåriqo. Mitt ftål är åti
dppr'å srr nmlig grad åv sakcrhet örn huryvidå ålBrsdövisningen hår uppJ*ttal3 i en:ignål fned
årsretiovisr:!ngi;lagerr urfi unr årsrr:dovisningen g€r {+n råttvisande bild av sliltelsens resultål och stå1lniil$.

Rapport om ändra krav enligt lagar och ändra författningar

Uttalande
Utov€r vor rövi$ion av årsrådsvisningen har vi åuen utfört en revision äv 6tyreis€rs förvsilning lör Stiftelsen föf
Falsiands kanias framlida besiånd för år 2021.

Hn!igit vår upp{atlning har elyrais€l€dämöterna inte lrandlat i slrid m€d stiftelseiagen. sliilelsefårrrrdnandet ellnr
å rsredö'risningslaS6n.

Grund för uttalande
Yi har i:tfön revisionen eFiigt god reva$iofig$ed i SvenSB. vårt anåvår enli$t denna beskriFe närmar+ I åvsnittel
AevrssreilåF 6n$uår. Vr Jir *böröende i förfråliande lill rtiltelsBn 6illigl göd revienrsi*d i $v€rige. Jag s*m
år.ik{o{iseråd revis$r lråt i övrtgt tijllgiort mllt yrl(€setisl(a års\rär enfi$t desåå krav.

Vi åfisBr an d€ revi$isn$frevis vi hår i$håmiåt år tillråN'$irgå ocln åndårfiå{senliq* sc*r ärur}d fö. vå{t uttiålände.

Styrelsens ansvar
Del är s$rolsan som har ansr,nrei iör förvaltningen *nligt siift*leelagen och stifterlseförordnancl*t.

åa,r3
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Revisorernas an$Yar

Vå€ rnål uetråffarrde revigionen av örvälh{r1gån. och dömed vån utlåiånd€, å{ åt löhåmtå revlsion$bFvis För att
rned en ri$li! grårl åv $åk€rh6i kunna bedåma sm råg*n sllrcl*€lddåffst i någ€t vässfitligl avs*ondc:

" fåreta$il någoil åtgård oll€r S.isri $iB skyidig till någnn försummelse **m kan {öranleda ersåltningsskyldighnt

mol stifl*ls€n eller on] det finns skål {or Bntledigånd*, eller

. på något snnat sått håndiål i stdd m6d stiilålse{scen. stillels€{Örurdnand€t eli€r *reredsrisrrin{slågen.

Ri$rlig såke.het år en h6g grad av såkrerh€L fiån rnsen Sårånli lbr €ti en revisiorr s*{yl uffiir$ enligt gfil
rev;åion$såd i Sverig* alltid k$ftm*r åii upp#icka åtgånIer ellor föreummelser som kan {örs}nlede

er$Eitntl]gsskylrlighet $iol f tiitål$eR.

€*rn en del åy ofi rBrisiön enlig! S{rd revisions$ed i SvBnge anvå*dnr den auktorisåråde rsvisorn prolessionelll
omdölr|-te {ch hår en prcrfessionelit skepn$,k instålining under l-rela revigicrren. Granshningen av förvaltningen
grundär åt9 f.åfist $å .6esiorron åv .åkånåkåpBrnå- Vilk3 tillkåmmånde g.ånsknang*åtgårdBr iom utför-{ bås€räs

fJå den euktoris€råde revisön1s profes3ioneilå bedöflrli{rfl ocil $vrlge våldå Fevisor€r$ bedör:'inin$ med
:.rlgångspunlel i risk r:ch väsentlighrit. Oei innebår atl r,.i iokuserår gtsnikningen på sådanå atgårdor. cmråden oph
föf11åltanden sonr iir våsentjigä för velksåmheterx oeh dår ffvst€g och åvertrrådslser sh$ile hå åårs!(tld tletydelse för
sliftelsens situåtion Vi går igenonr *h prövar fattade besl,.rt. FJeslutsund€rlåq. vidtå!na åt$åEd€i och åndrå
förhålåBoden sorn Jir.ol€vanE tör yårt uttålände.

Kårlslsd rlel ,lalilr* å.on tremgår åv yår digilalå åignåtur

Öfrrtirrgs Pric€lråleftoilseCoopers ÅB

Flin Hsck

Auklöriseräd .€vi5ar

**nny Tindernyr

f:örtroendsvaid rpvisor
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen 2022-08-03

ARENDE 3 Dnr KS 20221286

Bidrag till Samordningsförbundet Väst 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar att

1. anslå 168 000 kronor till Samordningsförbundet Väst är 2023.

2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet i 2023 års budget.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår från l januari 2022i Samordningsförbundet Väst.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj 2022 att
hemställa om bidrag från medlemskommunerna för 2023 med 11 000 tkr. Detta är en utökning
med 900 tkr (B,B o/o) från 2022. Höjningen avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för
verksamheten. Bedömningen är att kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än
föregående år. Största delen av förbundets kostnader används till personal. Används som
planerat större delen av det egna kapitalet under året, innebära det minskade insatser de
kommande åren om inte bidragit från medlemmarna ökar.

I Lagen om Finsam (Finansiell samordning) står under medel om finansiell samordnin$ 5I
Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen tillden finansblla samordningen. Den eller
de regioner som deltar ska brdra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som
deltar med en fjärdedel. Om flera kommuner deltar i finansbll samordning inom ett
samordningsområde, ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andelsom dessa
kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer
överens om.

Enligt $ 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna enats om att
fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 - 64 år per den 1

november det år val har ägt rum, Melleruds kommuns andel enligt modellen är 6,09 o/o.

Melleruds bidrag uppgår till 154 tkr för 2022. För 2023 begärs en utökning till 168 tkr,

Kostnaden för medlemskap i Samordningsförbundet Väst belastar Socialnämndens budget.
Bidraget utökas med 14 tkr inför 2023 men kostnaden är ändå lägre än bidraget till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för 202L. Det ökade bidraget föreslås

rymmas i socialnämndens budget, Samråd har gjorts med socialförualtningen,

Beslutsunderlag
. Samordningsförbundets Väst styrelseprotokoll nr 2 2022, 2022-05-17
. Samordningsförbundets Väst skrivelse om äskande om bidrag inför 2023äst
r Tjänsteutlåtande Samordningsförbundet Väst.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-2L,5 1BB,
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-2t

sida
6

s r88 Dnr KS 20221286

Bidrag till Samordningsförbundet Väst 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar att

1. anslå 168 000 kronor till Samordningsförbundet Väst tr 2023.

2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbund et i 2023 års budget.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår från 1 januari 2022 i Samordningsförbundet Väst.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj 2022 att
hemställa om bidrag från medlemskommunerna för 2023 med 11 000 tkr. Detta är en utökning
med 900 tkr (8,8 o/o) från 2022. Höjningen avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för
verksamheten. Bedömningen är att kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än
föregående år, Största delen av förbundets kostnader används till personal. Används som
planerat större delen av det egna kapitalet under året, innebära det minskade insatser de
kommande åren om inte bidragit från medlemmarna ökar.

I Lagen om Finsam (Finansiell samordning) står under medel om finansiell samordning: 5I
Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den frnansiella samordningen. Den eller
de regioner som deltar ska bidra med en fiärdedel av medlen och den eller de kommuner som
deltar med en fjärdedel. Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett
samordningsområdq ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa
kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer
överens om.

Enligt $ 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna enats om att
fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns befolkningsunderlag L6 - 64 år per den 1

november det år val har ägt rum. Melleruds kommuns andel enligt modellen är 6,09 o/o.

Melleruds bidrag uppgår till 154 tkr för 2022. För 2023 begärs en utökning till 168 tkr.

Kostnaden för medlemskap i Samordningsförbundet Väst belastar Socialnämndens budget.
Bidraget utökas med 14 tkr inför 2023 men kostnaden är ändå lägre än bidraget till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för 202I. Det ökade bidraget föreslås

rymmas i socialnämndens budget. Samråd har gjorts med socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
. Samordningsförbundets Väst styrelseprotokoll nr 2 2022, 2022-05-L7
. Samordningsförbundets Väst skrivelse om äskande om bidrag inför 2023äst
r Tjänsteutlåtande Samordningsförbundet Väst.
r Kommu nstyrelseförua ltn i ngens tjänsteskrivelse.

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-2L

sida
7

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsens beslutar att

1. anslå 168 000 kronor till Samordningsförbundet Väst är 2023.

2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundeti2023 års budget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

es sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Bidrag till Samordningsförbundet Väst 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens besl utar att

1. anslå 168 000 kronor till Samordningsförbundet Väst är 2023.

2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet i 2023 års budget.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår från 1 januari 2022 i Samordningsförbundet Väst.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj
2022att hemställa om bidrag från medlemskommunerna för 2023 med 11 000 tkr
Detta är en utökning med 900 tkr (B,B o/o) från 2022. Höjningen avser att möta
indexbaserade kostnadsökn inga r för verksam heten. Bedömningen är att
kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än föregående år. Största
delen av förbundets kostnader används till personal. Används som planerat större
delen av det egna kapitalet under året, innebära det minskade insatser de

kommande åren om inte bidragit från medlemmarna ökar.

I Lagen om Finsam (Finansiell samordning) står under medel om finansiell
samordning: 5 f Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den
finansiella samordningen. Den eller de regioner som deltar ska bidra med en

fiärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en fiärdedel. Om

flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska
dessa tillsammans anses utgöra en paft. Den andelsom dessa kommuner
sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer
överens om.

Enligt $ 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna
enats om att fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns
befolkningsunderlag 16 - 64 år per den 1 november det år val har ägt rum.
Melleruds kommuns andel enligt modellen är 6,09 o/o. Melleruds bidrag uppgår till
154 tkr för 2022. För 2023 begärs en utökning till 168 tkr.

Kostnaden för medlemskap i Samordningsförbundet Väst belastar Socialnämndens
budget. Bidraget utökas med 14 tkr inför 2023 men kostnaden är ändå lägre än

bidraget till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för 202L Det ökade

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

Datum Diarienummer
2022-06-0r KS 20221286

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.se44
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Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-07 KS 20221286

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth,carlstein@mellerud.se

Sida

2 (2)

bidraget föreslås rymmas i socialnämndens budget. Samråd har gjorts med

socialförvaltningen.

Beslutsunderlag

Samordningsförbundets Väst styrelseprotokoll nr 2 2022, 2022-05-77

Samordningsförbundets Väst skrivelse om äskande om bidrag inför 2023äst

Tjänsteutlåta nde Samordn ingsförbundet Väst
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Page I of2

Från: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Skickat: den 20 maj2022L4:31-
Till: I ngrid Engqvist <l ngrid.Engqvist@mellerud.se>
Ämne: VB: Sof Väst protokolloch äskande inför 2023

Från: Gudrun Emilsdottir run.emilsdottir fvast.se>

Skickat: den 20 maj2022 L4:28

Till: hsn.norra@vgregion.se <hsn.norra@vgregion.se>; Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret
<Kommunledningskontoret@uddevalla.se>; kommun@fargelanda.se <kommun@fargelanda.se>;

kommun@orust.se <kommun@orust.se>; kommun @stromstad.se <kommun@stromstad.se>;

Kommunen <kommunen@mellerud.se>; Funktionsbrevlåda Kommunen <Kommunen@uddevalla.se>;

ks.diarium@tanum.se < i nfo@ta n u m.se>; Sten Ca rlsund <sten.ca rlsu nd @ uddeva I la.se>;

m un keda l. ko m m un @ m u nkeda l.se <munkedal.kommun @munkedal.se>; registrator@lvsekil.se
<registrator@lvsekil.se>; serviceteam.rhv-u.regionservice@vgregion.se <

servicetea m. rhv-u. reg ionservice@vgreBion.se >; Sotenäs kommun (registrator.kommun@sotenas.se) <

reeistrator. kom m un @sotenas.se>; Anders Pa ulsson <a nders. pa u lsson @a rbetsformed I ingen.se>; Annica

Erlandsson (annica.erlandsson@sotenas.se) < annica.erlandsson@sotenas.se>; Biltmark Linda (1485)

<linda.biltmark@forsakringskassan.se>; Britt-Marie Andrdn-Karlsson <britt-marie.andren-

karlsson@orust.se>; Catarina Sjöstrand (catarina.siostrand@arbetsformedlingen.se)<
catarina.siostrand@arbetsformedlingen.se>; DanielJensen <daniel.iensen@mellerud.se>;

henrik@advokatsundstrom.se <henrik@advokatsundstrom.se>; Karin Blomstrand
(karin.blomstrand@munkedal.se)< karin.blomstrand@munkedal.se>; Kenneth Carlsson

(kenneth.carlsson@fareelanda.se)< kenneth.carlsson@fargelanda.se>; Nils-Olof Bengtson
(nils.olof.bengtson@sotenas.se)< nils.olof.benetson@sotenas.se>; Peter Larsson

(peter.b.larsson@forsakringskassan.se)< peter.b.larsson@forsakringskassan.se>; Pia Tysklind
(pia.tvsklind@stromstad.se)< pia.tvsklind@stromstad.se>; Ricard Söderberg
<Ricard.soderberg@politik.lvsekil.se>; Robert Yngve (robert.vngve@sotenas.se) <

robert.vngve@sotenas.se>; roger.wallentin@tanum.se <roger.wallentin@tanum.se>

Kopia: anna.m.iohansson@arbetsformedlingen.se < anna.m.iohansson@arbetsformedlingen.se>;
lou ise.sa m uelsson @fo rsakrineskassan.se < louise.sa m uelsson @fo rsa kri ngskassa n.se>; Andersson Anna

(148s) ersson forsa kri kassa n Maria Nilsson <maria.anna.nilsson@vgregion.se>;

Elisabeth Rahmberg Johansson <elisabeth.rahmberg@vgregion.se>; anna.blomberg@fargelanda.se
<anna.blombe fa rse la nda.se> ; ulla.boriesson @fargelanda.se <ulla.boriesson@fargelanda.se>; Jan-

Olof Johansson <Jan-Olof.Johansson@politik.lvsekil.se>; Roland Björndahl
<roland.biorndahl@mellerud.se>; Christoffer Rungberg <Christoffer.Rungbere@munkedal.se>; Liza Kettil
<Liza.Kettil@munkedal.se>; lngemar Samuelsson <ingemar.samuelsson@uddevalla.se>; Kent Hansson

<kent.hansson@stromstad.se>; Fröjd, Liselotte <Liselotte.Froid@tanum.se>; Lars Olof Börjesson
<LarsOlof.Boriesson@sotenas.se>; Catharina Bråkenhielm (catharina.brakenhielm@orust.se)<

catharina.brakenhielm@orust.se>; Ulrika Söderlund <ulrika.soderlund@vgregion.se>

Ämne: Sof Väst protokoll och äskande inför 2023

Hejl
Jag är tacksam om ni i kommunerna och Regionens Hus kungör bifogat styrelseprotokollet nr 2 2O22-O5-

17 frän Samordningsförbundet Väst och förvarar det.
Styrelseprotokollet och bifogade bilagor gällande äskande om bidrag 2023, samt minnesanteckningar från
medlemsdialogen i Samordningsförbundet Väst den 22 mars 2022 ska till respektive kommuners
kommunstyrelser och i regionen till regionstyrelsen och HSNN.

Tacksam för svar så fort som möjligt gällande äskandet och önskar ni ytterligare förtydligande om det är
jag tacksam om ni hör av er.

n

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:l&FILEREF:306566&frame:1 2022-05-25

46



Page2 of2

Bästa hälsningar
Guörf n

Gudrun Emilsdottir
Förbundschef

IE

IE

Sa mord ningsförbu ndet Väst

Silentzvägen 6

45150 Uddevalla

g ud ru n.e m i lsd otti r(O sofvast.se
0522 - 59 51 33 eller 0739 - 44 46 02

www.sofuast.se

Följ oss på Facebook

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:306566&frame:1 2022-05-25
47



å Sa mord ningsförbu ndet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och

Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

TU - Bidragsnivå 2023

Bakgrund
I mars varje år samråder förbundets medlemmar.
I samband med medlemssamrådet tas årsredovisning, verksamhetsplanering och

framtida budget upp.

Ärendet
Vid medlemssamråd 2022-03-22 togs upp äskande av bidrag för 2023. En skrivelse har

upprättats och bifogas med detta tjänsteutlåtande. Förbundet äskar en ökning med

8,8%frän förbundets medlemmar vilket innebär en totalt budgetomslutning om
11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.

Höjningen avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten.
Bedömningen är att kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än

föregående år.

Största delen av förbundets kostnader används till personal.

Används som planerat större delen av det egna kapitalet under året, innebära det
minskade insatser de kommande åren om inte bidragit från medlemmarna ökar.

Styrelsen föreslås besluta :

r Sända skrivelsen till medlemmarna med äskande om bidrag med totalt
11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.

Gudrun Emilsdottir
förbundschef

Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se

Förbundschef Gudrun Emilsdottir gudrun.emilsdottir@sofvast.se

Tel. 0522 - 69 5133 eller 0739 - 44 4602
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' S Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Uddevalla 17 maj2022

Till
Färgelanda kommun
Lysekils kommun
Munkedals kommun
Melleruds kommun
Orust kommun
Sotenäs kommun
Strömstads kommun
Tanums kommun
Uddevalla kommun
VGR Norra Hälso- och sjukvårdsnämnd

Samråd om budget enligt S 23 i tag [2003:I2tO) om finansiell
sa mordning av rehabiliteringsinsatser

Varje år före den 30 november ska Samordningsförbundet Väst fastställa budget.
Styrelsen ska dessföri nna n sa m råda med förbundsmedlem ma rna.

Samordningsförbundets bidrag från parterna:

2018
2019
2020
202!
2022

9 388 tkr
9 402 tkr
9 358 tkr
9 520 tkr

10 110 tkr Bidraget ökade 2022 med 590 tkr totalt pga. att Melleruds kommun kom med i

förbundet, det hade annars varit oförändrat, dvs. samma som 2021.

Samordningsförbundet har under 2022 disponibla medel på 12 093 tkr.
Skillnaden på bidrag och disponibla medel beror på eget kapital från tidigare år.

Det mesta av de disponibla medlen kommer att användas för planerade insatser under 2022

Största delen av förbundets kostnader används till personal.

Används som planerat större delen av det egna kapitalet under året och dessutom beräknas
löneutvecklingen inför 2023 bli högre än föregående år, innebära det minskade insatser de kommande
åren om inte bidragit från medlemmarna ökar.

Medelför finansiell samordning enligt Lag (20A3:721Q am finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

5 9 Försökringskasson sko bidro med hölften av medlen till den finansiella samordningen. Den eller de
regioner som deltar ska bidra med en fjiirdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en

fjördedel.
Om flero kommuner deltor ifinansiell samordning inom ett samordningsområde, sko dessa tillsammans
anses utgöra en part. Den andel som dessa kammuner sammanlogt ska bidra med fördelas mellon dem på

det sätt som de kommer överens om.

Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se

Förbundschef Gudrun Emilsdottir sudrun.emilsdottir@sofvast.se
Tel. 0522 - 69 5133 eller 0739 - 44 4602
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' P Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och

Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Enligt S 11 iförbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna enats om att
fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 - 64 år per den

1 november det år val har ägt rum.

Kommun

Färgelanda

Sotenäs

Mellerud

Munkedal

Tanum

Strömstad

Lysekil

Orust

Uddevalla

Totalt
kommunerna

VG regionen

Staten/FK+AF

Total budget

Befolkning
L6-64år

3777

4920

5 t57

5 969

7 069

7 803

8042

8347

33 516

a4700

84700

84700

% av Sof

Väst Helår 2021

113 011

147 ztt

178 598

2tr 51L

233 473

24A 624

249 750

t oo5 822

2 380 000

2 380 000

4 760 000

9 520 000

Helär 2022

L12708

146 816

153 888

t78 t19

21o943

232846

239 978

249 080

too3t22

2527 500

2527 500

5 055 000

10 110 000

Helår 2023
utökning med
3,8yo

7L7 075

152 512

159 862

185 062

219 787

241763

249 t13

258 563

1 041 863

2 625 000

2 625 000

5 250 000

10 500 000

Helår 2023

utökning med
8,8%

t22650

L59775

L67 475

193 875

229 625

253275

260975

270875

t" 091.475

2 750 000

2 750 000

5 500 000

4,46%

5,81%

6,A9%

7,O5%

9,35%

9,21%

9,49%

9,85%

39,69%

100,00%

11 000 000

Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurserna kan användas i större
omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i syfte att den enskilde ska uppnå eller
förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt

uppnå ökad hälsa och livskvalitet.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj2O22 att äskandet

från Samordningsförbundet Väst till parterna inför 2023 ska vara på totalt 11000 000 kr

Gudrun Emilsdottir
förbundschef

Samordningsförbu ndet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se

Förbundschef Gudrun Emilsdottir eudrun.emilsdottir@sofvast.se
Tel. 0522 - 69 5133 eller 0739 - 44 4602
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Sa mord n ingsförbundet Väst
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Sam manträdesprotokoll nr 2 - 2022

Sida 1av 6

Datum:
Tid:
Plats:

I24-37

Beslutande:

Närvarande ersättare:

övriga deltagare:

2022* 05 - 17

14:30 - 16:00
Utvecklingscentrum Munkedal, lokal Sporren

Robert Yngve

Henrik Sundström

Anders Paulsson

Peter Larsson

Britt-Marie Andrdn Carlsson

Pia Tysklind

Karin Blomstrand

Daniel Jensen

Nils-Olof Bengtson

Kenneth Carlsson

VG-regionen

Uddevalla kommun

Arbetsförmedlingen

Försä kringskassan

Orust kommun

Strömstads kommun

Munkedals kommun

Melleruds kommun

Sotenäs kommun

Färgelanda kommun

Gudrun Emilsdottir, förbundschef

Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare

Tid och plats för justering: 2022-05^20,justeras digitalt

Sekreterare:

Gudrun Emilsdottir

Ordförande:

Robert Yngve

Justerare:

Anders Paulsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Protokollet finns också på www.sofvast.se

Organisation

Protokollet är anslaget under tiden

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:

Samordningsförbundet Väst 222000 - 2030

2022-05-23 - 2022-47 -r2
Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 - 69 5133

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på

Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

SofVåst styrelseprotokoll nr 2 u mai 2022
{signerat, SHA-256 FF8047CDBsAAD86F3C4AF842409719D4AD9E10233D74471E26CBE58sElD3E98Dl
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t S Samordningsförbundet Väst sammanträdesprotokott nr 2 -2022
222000-2A30 sida 2 av 6

S 24 Mötes öppnande

Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

5 25 Val av justerare

Förslag till beslut:

att välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll,

Styrelsen beslutar:

att välja Anders Paulsson, jämte ordförande, tilljusterare av dagens protokoll.

S 26 Faststöllande av dagordning

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.

Förslag till beslut:

att fastställa dagordning enligt utskick med tillägg under nya frågor:

Erbjudande från Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med

Fyrbodals perspektiv.

Styrelsen beslutar:

att fastställa dagordningen enligt utskick med tillägg under nya frågor:

Erbjudande från Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med

Fyrbodals perspektiv.

9 27 Styrelseprotokoll nr 1 - 2022-03-22

lnga synpunkter.

Förslag till beslut:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

9 28 Minnesanteckningar från medlemssamrådet 2022-03-22 inkl. tiskonde 2023

Höjningen avser i första hand att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten.

Förslag till beslut:

att ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från

förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.

Det innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.

att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023

med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna,

Styrelsen beslutar:

att ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från

förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet,

Det innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

SofVäst styrelseprotokotl nr 2 17 maj 2022

{signerat, SHA-256 FF8O47CDBsAADB6F3C4AF842409719D4AD9E10233D7447lE26CBE585ElD3E98Dl
Side 2 av 752
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minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023

med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.

S 29 Ekonomisk uppföljning januari - april 2022

lnga större avvikelser, förutom vad gäller rehabvägledare. Det har saknats Rehabvägledare under

sammanlagt 5,5 månader (3 månader + 2,5 månader). Rehabvägledare är därför enda kostnadsstället där

det prognostiseras överskott under året.

Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos I762 327 kr. Det ligger därmed helt i linje med

Nationella rådets rekommendation om eget kapital, att Sof Väst ska ha 1 866 500 kr i eget kapital.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen

Styrelsen beslutar:

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen

9 30 Aktuell lögesropport med statistik

Det är viss omsättning av personalen men bemanningen som rehabvägledare är nu klar. Förbundet söker

en arbetsterapeut till utredningsenheten. Förbundets administratör har meddelat att hon avser att gå i

pension, men avvaktar lite med när, tills förbundet har hittat en ersättare.

lnflödet av ansökningar är gott, 99 nya ansökningar har inkommit från årsskiftet tom 2A22-05-09.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen

Styrelsen beslutar:

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen

9 31 Uppföljning av lnternkontrollplan somt risk- och vösentlighetsonalys

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats

handlingarna till mötet.

Paradoxalt är största risken för närvarande, att det är god arbetsmarknad och därmed omsättning av

personal i insatserna och att det kan blisvårt att bemanna uppdragen och därmed svårt att nå målen.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys

9 32 Aktuell information och reflektioner
,/ Finsamkonferensen 5 -6 april

De som deltog tyckte att det var mycket givande förelåsningar, men saknade att träffas och minglet

emellan föreläsningarna. Några hade missat att var och en behövde anmäla sig för att få en digital länk,

Det handlade mest om organisatoriska mellanrum och strukturella fel, att alla gör rätt, men ändå blir det

fel, samt om BlP, att samordnade och kombinerade insatser fungerar bäst. I samband med det informerade

verksamhetsutvecklaren kort om hur långt Sof Väst har kommit i arbetet med BlP.

Justerares signatur Utd ragsbestyrkande

SofVäst styrelseprotokoll nr 2 L7 maj2o22
(Signerat, SHA-255 FF8047CD85AAD86F3C4AF842409719D4AD9E10233D74471E26C8E585E1D3E98D)
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./ Arenadagen 22 april

Temat var "samverkan i förändringstider", det var mycket uppskattat, 112 deltagare från alla våra

samverkanspa rter.
/ ESF-projekt, förstud ier "G ränsgå ngare" Regiona lt utveckl i ngsprojekt.

Ordförande ska delta i möte med presidierna för de andra 5 Samordningsforbunden som ingår i

förstudierna.
,/ Förbundets Dag under förmiddagen.

Dagen uppfattades som bra med intressanta föredragningar, Bra att få träffas fysiskt och föra dialog.

Det finns ett behov av samverkansytor och där finns Sof Väst som forum.
,/ Beredningsgruppens arbete med verksamhetsutveckling inför 2023

Beredningsgruppen har påbörjat arbetet med verksamhetsutveckling inför 2023. Kommunvisa besök

gällande lokal samverkan och eventuellt deltagande i ESF-projekt, har bokats i de flesta kommunerna.
,/ MUCF samarbete med Samordningsförbund om UVAS

MUCF har fått ett regeringsuppdrag att stödja aktörer som arbetar med UVAS (unga som varken arbetar

eller studerar) och har i det sammanhanget vänt sig till Samordningsförbunden.

Statistik kring hur stor gruppen UVAS är i våra kommuner efterfrågas.

Förslag till beslut:

att notera informationen

vi börvara med i ESF projekt.

vi inväntar förstudien för att fatta beslut om deltagande i eventuellt gemensamt ESF-projekt

inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

att vi bör vara med i ESF projekt.

att vi inväntar förstudien för att fatta vidare beslut,

att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS.

5 33 Inför NNS årsmöte den 3 iuni
Karin Blomstrand som är Sof Väst representant i NNS styrelse, samt förbundschef Gudrun Emilsdottir deltar

på årsmötet. Karin Blomstrand och förbundschefen informerar om att dagordning ännu inte är utskickad.

lnget beslut om budget, organisation och serviceavgift kommer att fattas på årsmötet. Detta kommer i

stället att ske på ett medlemsmöte i höst. En rapport och översyn är gjord kring NNS.

Ordförande i NNS har avsagt sig omval.

Dialog förs kring om Sof Väst ska vara kvar i NNS. Förbundet har tre månaders uppsägning.

Förslag till beslut:

att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid

årsmötet och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte.

att när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

SofVäst styrelseprotokoll nr 2 t7 ma!2022
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förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar

verksamheten, konsekvensanalys.

Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.

Styrelsen beslutar:

att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid NNS

årsmöte och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte.

att när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse.

att förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar

verksamheten, konsekvensanalys.

att Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.

9 34 Besök tiil KS och KF till hösten

Kommunrepresentanterna påminns om att lämna besked till förbundschefen om respektive kommun

önskar besök av förbundet till KS eller KF i höst. Sotenäs kommun önskar besök till KS.

Några tror att man vill awakta med besök av Sof Väst till våren när nya ledamöter är på plats.

Verksamhetsutvecklaren uppmanar styrelseledamöterna att ta med frågan om besök i folkhälsoråden till
sina respektive kommuner.

Förslag till beslut:

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök

till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska awakta till våren.

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök

till folkhälsoråden i respektive kommun.

Styrelsen beslutar:

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök

till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta tillvåren.

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök

till folkhälsoråden i respektive kommun.

9 35 Mötestider 2022

lnga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst:

o 27 september 12.00 * 17.00 Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet

e 22 november 13.00 - 16.00 Styrelsemöte, beslut om Verksamhetsplan 2023

Förslag till beslut:

att tidigare beslut om mötestider ska gälla

Styrelsen beslutar:

att tidigare beslut om mötestider ska gälla

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sofväst styrelseprotokoll nr 2 L7 mai2022
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9 36 Nya frågor
En inbjudan från Samordningsförbundet Södra Vänern har inkommit med en förfrågan om att delta i ett
ESF-projekt med Fyrbodalperspektiv med inriktning - insatser för kvinnor och män som står långt från

arbetsmarknaden.

Förslag till beslut:

att notera informationen.

att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både "Gränsgångare" och samarbete med Södra Vänern

om projekt med Fyrbodals perspektiv,

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både "Gränsgångare" och samarbete med Södra Vänern

om projekt med Fyrbodals perspektiv.

S 37 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för en inspirerande och givande dag och ett bra möte samt informerar om att
kommande möten ska vara fysiska och att det kommer att meddelas i kallelserna.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

SofVäst styrelseprotokoll nr 2 17 måj 2022
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Sa mord ningsförbu ndet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Minnesanteckningar från medlemssamråd hos Samordningsförbundet Väst

Datum: 22 mars2A22

Tid: 13.00 - 15.00

Plats: Samordningsförbundet Väst lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla

Närvarande medlemsrepresentanter:

Anna Andersson Försäkringskassan

Anna Johansson Arbetsförmedlingen

Maria Nilsson (på Teams) VGR

Elisabeth Rahmberg VGR

Ann Blomberg Färgelanda

Ulla Börjesson Färgelanda

Jan-Olof Johansson (på Teams) Lysekil

Roland Björndahl Mellerud

Christoffer Rungberg Munkedal

Liza Kettil Munkedal

lngemar Samuelsson Uddevalla

Kent Hansson (på Teams) Strömstad

Liselott Fröjd (på Teams) Tanum

Från Styrelsen:

Robert Yngve, ordförande

Annica Erlandsson

Linda Biltmark

Anders Paulsson

Nils Olof Bengtson (på Teams)

Karin Blomstrand

Kenneth Karlsson

Henrik Sundström, vice ordf,

Ricard Söderberg (på Teams)

Daniel Jensen (på Teams)

Från Sof Väst

VGR

VGR

Försä kringskassa n

Arbetsförmedlingen

Sotenäs

Munkedal

Färgelanda

Uddevalla

Lysekil

Mellerud

övriga: Henrik Svedberg

förbundschef

verksa m hetsutvecklare

förbundschef Sof Älv och Kust

Samordningsfö rbundet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se

Tel. 0522 - 697670

Gudrun Emilsdottir

Maria Hassing Karlander
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s Sa mord ningsförbu ndet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och

Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

1) Robert Yngve öppnar mötet och hälsar välkommen, Presentationsrunda genomförs,

2l Förbundschefen presenterar Årsredovisning 2021 med insatser för deltagare och

strukturövergripande insatser. Uppföljning 6 mån och 2 år efter avslut visar på ett hållbart resultat,

Medlemmarnas användande av förbundets insatser per kommun presenteras. Ekonomin är i balans,

ett visst överskott redovisas p g a pandemin och sjukskrivningar hos insåtspersonal under hösten.

3) Förbundschefen presenterar verksamhetsplan med insatser 2A22. Ny kommun från l jan 2A22 är

Mellerud, Bidrag till förbundet 2022 är 10 110 tkr och budgeterade insatser 2A22 är 10 595 tkr.

Fokus under 2022 är att utveckla lokal samverkan där Sof på individnivå erbjuder Rehabvägledare i

alla kommuner vilka fungerar som basen i verksamheten. Sof Väst har också

arbetsförmågebedömningar i olika former som finns tillgängliga lokalt vid behov.

4l Digitala styrelsemöten - Styrelsen kan from 15 mars fatta beslut om att styrelsemöten kan

genomföras på distans.

5) Styrelsens sammansättning - Enligt Finsamlagen ska varje medlem ha minst en ordinarie ledamot

och en ersättare i styrelsen. Nationella rådet har vid möte med samtliga förbundschefer informerat

om att jurister från SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överens om

styrelsesammansättningen ska folja lagstiftningen. Förändringen ska vara genomförd efter valet till
kommunfullmäktige/ regionfullmäktige 2022.

För Samordningsförbundet Väst kommer detta innebära minst 12 ordinarie ledamöter och 12

ersättare vilket blir en väldigt stor styrelse. I nu gällande förbundsordning för Sof Väst står;

"styrelsen sko bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersiittare,

förutom kommunerna som utser åtta ersöttare en från vorje kommun som inte är ledamot i
styrelsen. Ersiittore har nörvoro- och yttranderött.

Styrelsen fattade på styrelsemötet 2022-03-22 beslut om att avstå från att ta initiativ till förändring

av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Väst och att föreslå Nationella rådet att

arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande praxis och tidigare tolkning av lagen

Medlemssamrådet ställer sig bakom styrelsens beslut.

6) Förutsättningar inför 2023 och verksamhetsutveckling

Frågan om äskande om utökat bidrag inför 2023 lyfts.

I Lagen om Finsam (Finansiell samordning) står under medel om finansiell samordning

5 9 Försökringskassan ska bidra med hölften av medlen till den finonsiella samordningen. Den eller

de regioner som deltar ska bidra med en fjördedel av medlen och den eller de kommuner som deltar

med en fjördedel. Om flera kommuner deltar ifinansiell samordning inom ett samordningsområde,

skq dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som desso kommuner sammanlogt ska bidra

med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om.

Det är staten som sätter ramarna och sen är upp till kommunerna och regionen att matcha statens

tilldelning. Förbundschefen kommer att skicka ett PM med en förfrågan om utökat bidrag inför 2023

till kommunerna och till Hälso-och sjukvårdsnämnden.

Samord n ingsförbundet Väst www,sofvast.se
Silentzvägen 5, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se

Tel.0522 -69767A59



:, S Samordningsförbundet väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och

Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

7l lnformation om en gemensam ESF ansökan som Sof Väst planerar tillsammans med 5 andra

Samordningsförbund i VG-regionen presenteras av Henrik Svedberg, Förbundschef i

Samordningsförbundet Älv och Kust. Det konstateras att deltagande i ESF projekt år en bra möjlighet

för förbundet att växla upp den egna verksamhetens budget på.

8) Visning av lokalerna och samtal och information från personalen som arbetar i insatserna

Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se

Tel.0522 -69767060



MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-08-03

Änrnoe + Dnr KS 20191L30

Svar på samrådsremiss - Ny detaljplan för Melleruds Resecentrum
m.m. i Melleruds kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte har något att erinra mot förslag till Ny detaljplan för
Melleruds Resecentrum m.m. i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med en ny planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad efter
dagens behov och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att uWeckla
området. Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska
särskilt beaktas i planen, Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska skyddas.
Området omfattas av flera befintliga Stads- och detaljplaner från 1924-L992.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, 5 134, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs, Melleruds Resecentrum och söderut till
brandstationen i Melleruds tätort.

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och beslutas i

kommunfullmäktige.

Svar på remiss ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 augusti 2022.

Beslutsunderlag
. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 134.
. Byggnadsnämndens beslut 2022-06-22, 977.
o Planbeskrivning med Plankarta
o Fastighetsförteckning
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGA + ARBETSMATERIAL

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 9 augusti 2O22,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrel sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-30 KS 2019/130

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud,se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Svar på samrådsremiss - Ny detaljplan för Resecentrum m.m, i

Melleruds tätort

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte har något att erinra mot förslag till Ny detaljplan för
Melleruds Resecentrum m.m. i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med en ny planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad
efter dagens behov och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att uWeckla

området, Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska

särskilt beaktas i planen. Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska

skyddas. Området omfattas av flera befintliga Stads- och detaljplaner från 1924-1992.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, g 134, att ge byggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs, Melleruds Resecentrum och söderut
till brandstationen i Melleruds tätort.

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och beslutas i

kommunfullmäktige.

Svar på remiss ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 augusti 2022.

Beslutsunderlag
. Plankarta
e Planbeskrivning
o Fastighetsföfteckning

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-148862



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

Jonas Söderqvist
den 30juni 202209:59
Kommunen; Samhällsbyggnad; Socialnämnden; Kultur- och utbildningsnämnd
Samrådshandlingar - Ny detaljplan för Melleruds Resecentrum m.m. i Melleruds
kommun
Följebrev - myndigheter.pdf; 1. SAM Plankarta - Resecentrum.pdf;2. SAM

Pla nbeskrivni ng - Resecentru m.pdf; 3. SAM Fastig hetsförteckning - Resecentru m.pdf
Bifogade filer:

Hej,
Melleruds kommun arbetar med attta fram en Ny detaljplan för Melleruds Resecentrum m.m.
Planförslaget skickas nu ut på samråd och här kommer Samrådshandlingar till Ny detaljplan
för Melleruds Resecentrum m.m. i Melleruds kommun.
Samrådstiden är mellan l juli - 31 augusti 20.22,

Yttranden skickas till :

Melleruds kommun
Plan- och byggenheten
464 80 MELLERUD

eller till : bvgqnadsnamnd@mellerud.se

Följande handlingar har bifogats i mailet:

o Följebrev
. Plankarta
. Planbeskrivning
. Fastighetsförteckning (får inte publiceras på internet!)

Vi frågor används nedanstående kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning,

Jonas Söderqvist
Kart/GIS-ingenjör
Plan- och byggenheten/Samhällsbyggnadsförualtningen

E-post ionas.soderqvist@mellerud.se
DireK 0530-181 68

www.mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUN

Digitalt material som ska behandlas av Byggnadsnämnden ska sändas till den officiella e-postadressen;
bvggnadsnamnd@mellerud.se. Ansökningar, handlingar, anmälningar, klagomål samt övrigt material som är undertecknade ska
skickas in som brev eller lämnas till förualtningen genom Medborgarkontoret på adress Storgatan 13, 464 80 Mellerud.
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MELLERUDS
KOMMUN

2022-06-30

Till berörda myndigheter

Förslag till ny detaljplan för Melleruds Resecentrum m.m, i
Melleruds kommun.

Området omfattas av flera befintliga Stads- och detaljplaner från L924-t992. Syftet med en

ny planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad efter dagens

behov och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att utveckla området.
Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska särskilt

beaktas i planen, Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska skyddas.

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande.

Till föreslagen detaljplan finns följande handlingar:

Planhandlingar Övriga handlingar

e Plankafta c Geoteknisk undersökning
r Planbeskrivning o Trafikbullerutredning
c Fastighetsförteckning r Riskanalys farligt gods

. Miljöhistoriskinventering
r Kulturhistoriskbyggnadsinventering

För närmare upplysningar i ärendet kontakta Jonas Söderqvist,

Tel: 0530-t8I 68 I 0530-181 66
E- post: jo nas,sode rqvis t@ me I le rud, se / bygg nads n a m nd @ mel le rud,se

Vi önskar ert svar senast onsdag 31 augusti 2022

Besiiksadress: Storgatan 73,46480 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-poat: kommunen@mellerud.se

Org,nr 212 000-1488 | www,mellerud,se

Dnr: 2019.56.214
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MELTERUDS KOMMUN

Byggnadsnåmnden

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL
Sammantrådesdatum
2022-06-22

sida
5

877
Dnr 2019.56.214

Detaljplan för Melleruds Resecentrum m.m.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnåmnden beslutar att godkänna detaljplaneförslaget för Melleruds Resecentrum m.m
samt att skicka ut förslaget på samråd under juli-augusti 2022.

Beskrivning av ärendet
Området omfattas av flera befintliga stads- och detaljplaner från 1924-1992. Syftet med en ny
planläggning år att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad efter dagens behov
och kav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att utveckla området.
Förutsättningar för atl möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska särskilt
beaktas i planen. Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska skyddas.

Beslutsunderlag
r Förslag tilldetaljplan och planbeskrivning för Melleruds Resecentrum

Skål för beslutet
Beslut är taget med stöd av 5 kap, 11 $ Plan- och bygglagen (2010:900)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

w
Utd ragsbestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUI{

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-06-10

sida
T4

g 134 Dnr 2019/130

Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätott

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen besluta r att

1, ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs,
Melleruds Resecentrum och söderut till brandstationen i Melleruds tätott,

2. detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med en ny detaljplan år att anpässa planen efter de verksamheter som finns inom
området idag samt att utreda andra anvåndningar som kan vara lämpliga iområdet. Frågan om
ytterligare parkeringsutrymme för att öka möjligheten att resa kollektivt samt att skapa
utrymme för en bussgata ska också utredas. Samtidigt ska de byggnader inom området som
har ett högt kulturhistoriskt värde skyddas, Förslag på planområde och avgränsning framgår av
Kadbilaga 1.

Beclutsunderlag

r Gällande detaljplan för Stationsområdet m.m, laga kraft 1992-05-07.
. Gällande stadsplan för östra delen av Melleruds Köping, laga kraft 1960-12-31.
r Gållande Stadsplan Melleruds Köping, laga kraft L924't2-L9.
. Gållande detaljplan för utbyggnad av Dalslandsgatan, laga kraft 1990-02-08.
r Kartbilaga 1 - Kafta över förslaget planområde, 2020-05-08
o Illustrationskada över förslaget planområde, 2020-05-06
r Staft-PM, 2020-05-08,
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
r Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, g 194.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs,

Melleruds Resecentrum och söderut till brandstationen i Melleruds tätott.

2. detaljplanen ska antas av kommunfullmäKige,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och flnner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i ngen 2022-OB-03

Änenor s Dnr KS 20221277

Svar på remiss - Ny digital översiktsplan - Ämål 2050

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Ämåls kommuns remissförfrågan
enligt bifogat remissyttra nde.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har beretts mojlighet att yttra sig över forslaget på ny Översiktsplan för
Ämåls kommun, Ämål 2050. Översiktsplanen är utställd för samråd till och med 15 augusti
2022.

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.

Åmål kommuns översiktsplan har identifierat tre mål som viktiga för kommunens långsiktiga

fusiska planering. Målen utgår ifrån Ämåls vision "Den gäsWänliga kommunen" och ska vägleda
kommunen mot en hållbar utveckling med kopplingen till globala hållbarhetsmål och Sveriges
miljökvalitetsmå1.

Beslutsunderlag

. Samrådsremiss - Förslag på Ny översiktsplan för Ämåls kommun, Ämål 2050 -

www.amal.se/op
. Försla9 till remissyttrande,
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 9 augusti 2022.
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Kommunstyrelsen

Remiss: Ny översiktsplan för Åmåls kommun, Åmål 2050

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Åmåls kommuns remissförfrågan
en ligt bifogat rem issyttra nde.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny Översiktsplan för
Åmåls kommun, Ämål 2050. Översiktsplanen är utställd för samråd till och med 15 augusti 2022.

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.

Ämål kommuns översiktsplan har identifierat tre mål som viktiga för kommunens långsiktiga fysiska
planering. Målen utgår ifrån Åmåls vision "Den gästvänliga kommunen" och ska vägleda
kommunen mot en hållbar uWeckling med kopplingen till globala hållbarhetsmål och Sveriges
miljökvalitetsmå1.

Beslutsunderlag
. Samrådsremiss - Förslag på Ny översiktsplan för Ämåls kommun, Ämål 2050 - www.amal,se/op

Bilagor
. Remissyttrande - Förslag på Ny översiktsplan för Åmåls kommun, Åmål 2050

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ämåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-08-02 KS 20221277

Jonas Söderqvist
Kaft-/GIS-ingenjör

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000- 1488

Postadress
Melleruds kommun
Kom munstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se68
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Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Remissyttrande

Kom m u n styrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-08-02 KS 20221277

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(1)

Ämåls kommun

Remiss: Förslag på ny översiktsplan för Åmåls kommun,
Åmål 20sO

Remissyttrande

Melleruds kommun har inget att erinra mot förslaget till ny Översiktsplan för
Ämåls kommun

Melleruds kommun ser fram emot fortsatt deltagande som remissinstans.

Yttrandet skickas till
Ämåls kommun

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148869



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:
Bifogade filer:

Översiktsplan < oversiktsplan@amal.se>
den 1B maj202211:58
Översiktsplan
Mot Amål 2050 - samråd för ny översiktsplan
Kungörelse inför samråd.pdf

Hej,

Ett förslog till ny översiktsplon hqr togits from för ÅmÖls kommun för tiden from till 2050.

Försloget kommer voro ute pÖ somrÖd mellon 16 mojtill 15 ougusti och vivill ho in ero synpunkter

För mer informotion, se bifogod fil

Med vönlig hölsning,
Somhöllsbygg nodsenheten

Åmåls
l(ommun

Somhöllsbyggnodsenheten
Förrödsgoton 5,662 3a Åmöl
Box 62, 66222 Åmöl
Vöxel + 46 (0)532-170 00
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Åmåls
Kommun

Kungörelse om sqmråd

Ny digitol översiktsplon lör Åmåls kommun

Ett förslog till ny översiktsplon hor togits from för Åmåls kommun för tiden

from till 2050. En översiktsplon ör ett strotegiskt dokument som genom text

och kortor visor kommunens lÖngsiktigo plonering ov mor( votten och den

byggdo miljön. Allo kommuner sko enligt plon- och bygglogen (eeL) no en

oktuellöversiktsplon som omfottor helo kommunens yto. En översiktsplon

ör inte juridiskt bindonde men sko voro vÖgledonde för beslut nör det
göller detoljplonering, bygglov och ondro tillstöndsprövningor.

Kommunen vill hörmed bjudo in kommuninvÖnore, myndigheter och ondro

som berörs ov försloget till somröd. Försloget kommer ott finnos tillgöngligt
mellon'16 mojoch l5 ougusti pÖ följonde lönk:

www.omol.se/op

Skriftligo synpunkter kon lömnos direkt vio
https:/ / new.moption noire.com/q /3h2vjx6c4px9, vio e- post

oversiktsplo n@omo l.se eller med post: ÅmÖls kommun, Översiktsplon,

Somhöllsbyggnodsenheten, Box 62, 662 22ÅmÖ1.

Synpunkter skq lömnos senqst 15 ougusti2022.

Med vönlig hölsning
Somhöllsloygg nodsenheten, Åmöls kommun
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2022-OB-03

ARENDE 6 Dnr KS 2022/242

Svar på remiss - Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor
och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian Utökad
skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor och har
inget ytterligare att tillägga.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har beslutat propositionen Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och
färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021122:228) som innehåller förslag om en modell för
etL nytt skatterättsligt regelverk för arbetsresor. I denna promemoria föreslås att den övre
avståndsgränsen i det nya systemet ska höjas från B0 till 120 kilometer och att den s,k,
kilometersatsen ska höjas från 50 till B0 öre.

Det föreslås också att det görs en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen
storstadskommuner på så sätt att indelningen ska utgå från Tillväxtverkets reviderade
kommunindelning från augusti 202t. Det innebär att tre kommuner - Lerum, Vellinge och
österåker - inte längre klassas som storstadskommuner.

I promemorian föreslås vidare att det schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor
med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs samt att avdraget för drivmedel vid
tjänsteresor med förmånsbiljusteras för att bättre motsvara den faktiska kostnaden,

Schablonbeloppen som tillämpas vid avdrag för kostnader för hemresor med egen bil eller
förmånsbil föreslås justeras på motsvarande sätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1

januari 2023

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

. Missiv
r Promemorian Utökad skattelättnad för arbebresor och justerade avdrag för tjänsteresor

och hemresor
o Kom m u nstyrelseforva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-06-2L,5 192.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄ O TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-06-2r

sida
tz

S 192 Dnr KS 20221242

Svar på remiss - Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor
och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian Utökad
skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresoroch har
inget ytterligare att tillägga.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har beslutat propositionen Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och
färdmedelsneutralt regelverk (prop. 202L122:228) som innehåller förslag om en modell för
ett nytt skatterättsligt regelverk för arbetsresor. I denna promemoria föreslås att den övre
avståndsgränsen i det nya systemet ska höjas från 80 till 120 kilometer och att den s.k.
kilometersatsen ska höjas från 50 till B0 öre.

Det föreslås också att det görs en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen
storstadskommuner på så sätt att indelningen ska utgå från Tillväxtverkets reviderade
kommunindelning från augusti 202L. Det innebär att tre kommuner - Lerum, Vellinge och
Österåker - inte längre klassas som storstadskommuner.

I promemorian föreslås vidare att det schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor
med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs samt att avdraget för drivmedelvid
tjänsteresor med förmånsbiljusteras för att bättre motsvara den faktiska kostnaden.

Schablonbeloppen som tillämpas vid avdrag för kostnader för hemresor med egen bil eller
förmånsbil föreslås justeras på motsvarande sätt, Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1

januari 2023

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

o Missiv
r Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor

och hemresor
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer
sig bakom promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för
tjänsteresor och hemresoroch har inget ytterligare att tillägga

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

srgn Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2022-05-04 K520221242

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Regeringskansliet
Finansdepartementet
Avdelningen for offentlig förualtning
103 33 STOCKHOLM

Remissyttrande - Promemorian Utökad skattelättnad för
arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och
hemresor
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian

och har inget ytterligare att tillägga.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat propositionen Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare
och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 202L122:228) som innehåller förslag om

en modell för ett nytt skatterättsligt regelverk för arbetsresor. I denna promemoria

föreslås att den övre avståndsgränsen i det nya systemet ska höjas från B0 till 120

kilometer och att den s.k. kilometersatsen ska höjas från 50 till B0 öre, Det föreslås
också att det görs en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen

storstadskommuner på så sätt att indelningen ska utgå från Tillväxtverkets
reviderade kommunindelning från augusti 2021. Det innebär att tre kommuner -
Lerum, Vellinge och österåker - inte längre klassas som storstadskommuner. I
promemorian föreslås vidare att det schablonbelopp som får dras av för kostnader
för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs samt att avdraget
för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbiljusteras för att bättre motsvara den

faktiska kostnaden. Schablonbeloppen som tillämpas vid avdrag för kostnader för
hemresor med egen bil eller förmånsbil föreslås justeras på motsvarande sätt.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den l januari 2023

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds kommun

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148874



Page 1 ofl

Från: Jonna Söderman <jonna.soderman @regeringskansliet.se>
Skickat: den 3 maj 2O2213:47
Till: registrator@lrf.se; kommun@leksand.se; kommun@lerum.se; kommunen@lillaedet.se;
registrator@liu.se; dalarna@lanstyrelsen.se; jamtland@lanstyrelsen.se; kronoberg@lanstyrelsen.se;
varmland@lanstyrelsen.se; vasternorrland@lanstyrelsen.se; uppsala@lanstyrelsen.se;

kommunstyrelsen@malmo.se; Kommunen <kommunen@mellerud.se>; info@mobilitysweden.se;
mota la.komm u n @ mota la.se; m rf@ m rf.se; i nfo @ mfd.se

Ämne: Remittering av promemorian "Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för
tjänsteresor och hemresor." svar tillhanda senast t9 aug2O22

Hei,

Vänligen se bifogad promemoria. "Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för
tjänsteresor och hemresor." samt remissmissiv.
Sista datum att inkomma med svar är den 19 augusti2022.

Med vänliga hälsningar,

Jonna Söderman
Enhetsassistent
Finansdepartementet
Skatte -och tullavdelningen
103 33 Stockholm
Tfn.08-405 59270

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:305195&frame:1 2022-05-04
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ReSeringskansliet
Remiss

2022-05-03
Fi2022lOM7A

Finansdepartementet

Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade

avdrag for tjänsteresor och hemresor

Remissinstanser

1 ÄImega

2 Alvesta kommun

3 Ärbetsförnedlingen

4 Äröetsgivan'erket

5 Botås komtnun

6 Bräcke kommun

7 De små kotnmuncrnas sarnverkan, SrnåI(om

8 DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

9 Ekonomistyrningsverket

10 Eksjö kommun

11 Enköpings kommun

12 Falkenbetgs kommun

73 FÄR

1,4 Folkhälsornl'ndigheten

1 5 Fotskningsrådet för mili ö, areella nänngx och samhällsbr.'gg;ande

(Formas)

1,6 Funktionstätt Sr.'edge

17 Förctagaffötbundet

1B Företagarna

Telefonväxel: 08*405 10 00

Webb: wvw^regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: ti.registrator@regeringskansliet.se
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19 Försäkringskassan

2A Förwaltningsrätten i Umeå

21 Gislaveds kommun

22 Grums kommun

23 Gröna Mobilister

24 Hallstahammars kommun

25 Hedemora kommun

26 Hela Sverigc ska lcva

27 Härjedalens komnun

28 Instirutet för arbetsmatknads- och titbildningspolitisk uh'ärdering

(rFAu)

29 I{almar kommun

30 l{arlskrona kommun

31 Kituna kommun

32 KLimatkomrnuneroa

33 I(onjunkturinstitutet

34 Konkurrensl'etket

35 Kramfors komtnun

36 Kungliga Tekniska högskolan

37 Landsorganisationen i Sverige

38 Lantbrukarnas riksförbund

39 Leksancls kommun

4A Lerums kommun

41 I illa Edets komuun

42 Linköpings universitet

43 Länssryrelsen i Dalarnas län

44 Länssryrelsen iJämdands län

45 Länsstytelsen i l{ronobergs län

46 Länssqryglsgn i Värmlands län

47 Länsstyrelsen i \rästetnorrlands län

2 (5)
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48 Länsstyrelsen i Uppsala län

49 Malmö kommun

50 Mellerr"ids kommun

51 Mobility Sv'eden

52 Motala kotnmun

53 Motorbranschens riksfötbund

54 Myndigheten föt delaktighet

55 Narursk)'ddsförcmngcn

56 Natun årdsverket

57 Nordregio

5B Näringslivets skattedelegation

59 Oxelösunds kommun

60 Personskadeförbundet RTP

61 Pensionsmyndigheten

62 Pensionärernas riksorganisation

63 Regelrådet

64 Region Halland

65 RegionJämtland

66 Region Stockhoim

67 Region Södermanland

68 Region Uppsala

69 Rcgion Västerbotten

70 Region \'ästra Götaland

71, Region Östergötland

72 Riksförbundet l\{ Sverige

73 Riksrevisionen

7 4 RPG Riksfötbundet pensionärsgcmenskap

75 Sala kommun

76 Samtrafiken i Sr.erige AB

77 Skatteverket

3 (5)
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78 SKPF Pensionäretna

79 Skärgårdarnas dksförbund

80 SPF Senioretna

81 Statens väg- och transportforskningsinstitut

82 Svensk Cykling

83 Svenskl(ollektivtrafik

84 Svenskt Nädngsliv

85 Sveriges Akademikers Centralorganisation

86 Sveriges Kotnmuner och Regioner

87 Svedges kvinnolobby

88 Tillväxtanalys

89 Tillväxwerket

90 Tjänstcmännens Centralorganisation

91 Torsby kotrrmun

92 Trafikanalys

93 Trafikvetket

94 Tmnsportstyrelsen

95 Trosa kommun

96 Ulricehamns komrnun

97 Vansbro kommun

98 Vaxholms kommun

99 Vellinge kommun

100 Vlhelmina kommun

1 01 Väddsnaturfonden W\X/F

102 Winnet Sverige

103 Ornsköldsviks kommun

104 Österåkers kommun

1 05 Ö','ertorneå kommun

4 (5)
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Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
19 augusti 2022. Svarcn bör lämnas per e-post till
fi .remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienurnmer Fi2022 / 01 470 och

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i fvå vetsioner: den ena i ett bearbetningsbart fotmat (t.ex.

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven

enligt lagen QA18:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommu att publiceras på regetingens webbplats.

I remissen ligger att tegeringgen vill ha synpunkter på fötslagen ellet

materialet i promemorian.

Myndigheter under tegeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har nägra synpunkter att

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har nägra synpunkter, räcker det att

svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan zttlämna
sy-npunkter.

Promemori an kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Råd om hur rcmissytffanden utformas finns i Statsrådsberedningens

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned ftån

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Robert Sand

Ämnesråd

Kopia till

Riksdagens skatteutskott

5 (5)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-OB-03

ARENDE 7

Aktuel la a rbetsm i ljöfrågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar
aktuella a rbetsm iljöfrågor.
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-03

ÄneNoe s

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegationsordning, Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten, Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen,

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFöRVALTNINGEN

D 17 Samhällsbyggnadsförualtningens taxe- och bidragsärenden

17.4 Bostadsanpassningsbidrag 9 5-6/2022

F KOMMUNKONTORET

21.1 öppethållande 9212022

H MEDBORGARKONTORET

H 23 Färdtjänstärenden

23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736) 93-512022

23.2 Riksfärdtjänst (Lagen om rikfärdtjänst SFS 1997:735) S l-312022

H 26 Parkeringstillstånd

26,1 Parkeringstillstånd 9212022
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-03

Änenoe g

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,

r Finansiell rapport per 2022-03-3L. Dnr KS 2022/85.

o Finansiell rapport per 2022-04-30. Dnr KS 2022/85.

. Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj2022, $ 61, att bevilja strandskyddsdispens
frän 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus och ändrad placering av befintlig komplementbyggnad (växthus) på fastigheten
Järns-Bön 7:4L. Dnr 2022.47.226

o Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj2022, $ 62, att bevilja strandskyddsdispens
från7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (bastu) på fastigheten Grönhult t:8. Dnr 2022.49.226

r Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022, $ 63, att bevilja strandskyddsdispens
från7 kap. 15 $ miljöbalken, Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (carport) på fastigheten Björkåsen l:I5. Dnr 2022.108.226

. Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj2022, $ 64, att bevilja strandskyddsdispens
frän 7 kap, 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av silo
på fastig heten Kroppefj äll 2:4. Dn r 2 022. I 1 6. 22 6

. Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022, $ 65, att bevilja strandskyddsdispens
frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (växthus) på fastigheten Krökersrud 1:183. Dnr 2022.118.226

. Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj2022, $ 66, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 $ miljöbalken, Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av
belysningsstolpar längs gång- och cykelväg på fastigheterna Krökersrud 1:84, Åsen 1:87
och Äsen 1:161. Dnr 2022.95.226

. Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 25 maj2022.

. Finansiell rapport per 2022-05-31. Dnr KS 2022/85.

. Dalslands miljö- och energiförbundets sammanträdesprotokoll 9 juni 2022.

o Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 9 juni 2022.

r Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022, $ 85, att bevilja strandskyddsdispens
frän 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (förråd) på fastigheten Forsbo l:27. Dnr 2022.123.226

. Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022, $ 86, att bevilja strandskyddsdispens
frän 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för komplementbyggnad
(bastu) på fastigheten Sunnanå 2:14. Dnr 2022.142.226
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-OB-03

a Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022, $ 87 att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av
grillplats och boulebana på fastigheten Upperud 9:10. Dnr 2022.145.226

Uppföljning av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet med tillgänglighet i Melleruds
kommun 202L. Dnr KS 2022/339

Finansiell rapport per 2022-06-30. Dnr KS 2022/85.a
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-08-43

ARENDE 10

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Komm unstyrelsen godkä n ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Komm u nstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskutera r a Kuella frågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-O3

ARENDE 11

Rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefo rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-03

ÄReroe rz

Utbildning i Hjätt- och lungräddning (HLR)

En utbildning i Hjäft- och lungräddning (HLR) och första hjälpen kommer att genomföras på

Brandstationen för kommunstyrelsens ledamöter. Den ger grundläggande kunskaper i hjärt- och
lungräddning och hur man använder en hjärtstartare.

På grund av att antalet platser är begränsar kan endast ledamöterna delta.
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