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Information 
 
Kan du inte närvara? 

Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet.  
Anmälan sker till respektive partis gruppledare eller annan som partiet utsett. 
Denna person ansvarar för att ersättare kallas och rapporterar detta till  
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se eller telefon 0530-181 04  
senast klockan 12.00 sammanträdesdagen. 
 
Adressändring? 
Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas till 
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se. 
 
Motioner 
Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen 
före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare 
får motionären själv kopiera upp om den ska  
lämnas på sammanträdet. 
 
Interpellation 

En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 
12.00 fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att 
ställa den.  

Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet 
senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt 
interpellationen få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet 
hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. 
 
Fråga 
En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet  
senast klockan 12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan 
behöver inte vara skriftligt.  
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller  
telefon 0530-181 04. 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

Änenor 1 Dnr KS 20171465

svar på motion om att uppföra en fast scen vid parken P D

Lu ndg rensgata n / Bergsgata n

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att

1. rusta upp P D Lundgrens torg.

2. utreda förutsättningar för en fast scen'

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

för 2021.

Sa mmanfattning av ärendet

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 20L7 att kommunfullmäktige beslutar att

uppföra en faitplacerad scen iparken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan' Parken är idag

fornåttandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter,

allsång, ideella evenemang och framträdanden av olika slag'

Detta är en park/yta som har varit under förändring sedan 1948 och olika verksamheter

har jobbat får att uweckla området under dessa år. Under 2018 tog samhällsbyggnads-

förvåttningen fram ett förslag på att rusta upp hela området och göra det mycket attraktivt

och sökte-pengar från olika ställen för att få ner kostnaderna för att rusta upp parken'

Tyvärr fick kommunen inte pengarna och ärendet stannade upp'

Det är mycket jobb gjort på att få till detta och det finns förslag på kostnader och hur man har

tänkt. Förslagei titt en fast scen i det här området känns inte ekonomiskt försvarbart när man

inte har gåttiitt grunden i förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram. En fast scen

i det härimråde-t anses inte bli bra när det ska vara en park där det är tänkt att skapa en lugn

miljö och att parken ligger mitt i ett bostadsområde'

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

fast scen.

Beslutsunderlag

o Motion.
o Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, 5 342.
. Kaftskiss.
. Sam häl lsbygg nadsförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse'
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 9 249.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09' 5 1BB'

4



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
B

s 188 Dnr KS 2017/465

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

Komm unstyrelsens förslag till besl ut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att

1. rusta upp P D Lundgrens torg.

2. utreda förutsättningar för en fast scen.

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

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

Anette Levin (L) föreslår ien motion den 11 augusti 20L7 att kommunfullmäktige beslutar att
uppföra en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. Parken är idag

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

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

Tyvärr fick kommunen inte pengarna och ärendet stannade upp.

Det är mycket jobb gjort på att få till detta och det finns förslag på kostnader och hur man har

tänkt. Förslaget till en fast scen i det här området känns inte ekonomiskt försvarbart när man

inte har gått till grunden i förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram. En fast scen

i det här området anses inte bli bra när det ska vara en park där det är tänkt att skapa en lugn

miljö och att parken ligger mitt i ett bostadsområde,

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

fast scen.

Beslutsunderlag

. Motion.

. Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, 9 342.

. Kartskiss.
o Samhällsbyggnadsförvaltningens tjä nsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 5 249.

J u stera n Utd ragsbestyrkande

5



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
9

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifalltill arbetsutskottets förslag
enligt foljande:

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att

1. rusta upp P D Lundgrens torg.

2. utreda förutsättningar för en fast scen.

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

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

1. rusta upp P D Lundgrens park

2, finansiering sker genom att ianspråKa 300 tkr för centrumuUeckling i investeringsbudget för
202L.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
a rbetsutskottets förslaget.

nJu Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-2s

sida
3

5 249 Dnr KS 2017/465

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att

1. rusta upp P D Lundgrens torg.

2. utreda förutsättningar för en fast scen.

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

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 2017 att kommunfullmäktige beslutar att
uppföra en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. Parken är idag
förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter,
allsång, ideella evenemang och framträdanden av olika slag,

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

Tyvärr fick kommunen inte pengarna och ärendet stannade upp.

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

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

Beslutsunderlag

r Motion.
. Arbetsutskottets beslut 20I7-09-L2, 5 342.
r Kartskiss.
o Sam häl lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. rusta upp P D Lundgrens torg.

2. utreda förutsättningar för en fast scen.

J u stera Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
4

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

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

kommunstyrelsen i uppdrag att

1. rusta upp P D Lundgrens park

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

Beslutsgång

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

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut

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

1. rusta upp parken enligt förslag,

2. införskaffa poftabel scen.

3. finansiering sker genom investeringsbudget 2021.

Sammanfaftning av ärendet

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

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

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

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

att parken ligger mitt iett bostadsområde.

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

Beslutsunderlag
. Motion.
. Arbetsutskottets beslut 2OI7-09-72, g 342.
. Kartskiss.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-2r KS 20171465

Patrik Tellander
Utredare/utbildare
0530-182 16

patrik.tellander@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadchef

Beslutet skickas till Anette Levin (L) och Kommunstyrelsen

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se9
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20L7-O9-L2

sida

30

S 342 , Dnr KS 2077/465.292

Motion om att uppföra en fast scen vid parken P D
Lu nd g ren sgata n r/ Bergsgata n, utred n i n gsu ppd ra g

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

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

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

Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) föreslår ien motion den 11 augusti 2Ot7 att kommunfullmäktige
beslutar att uppför en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan
Parken är idag förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges
möjlighet till spontana aktiviteter, allsång, ideella evenemang och frarirträdanden
av olika slag.

Beslutsunderlag
. Motion.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge xxxx i

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

Beslutsgång

Ordförande frågar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
T.f. kommunchefen

{q'"'
srgn Utdragsbestyrkande
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Liberolernq Till Kommunfullmäktige i Melleruds kommun

MOTION - om att uppfiira en fast scen vid parken PD LundgrensgatanlBergsgatan

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

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

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

framträdanden av olika slag.

Scenen kan med fordel byggas i kommunal regi, genom utbildningsprojet eller annan lämplig

form och behöver inte vara i det dyrare slaget. Från Liberalernas sida anser vi att kommunen

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

Mellerud den 2017-08-11

Levin

i Mellerud
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

rönTONEGNINGSLISTA

2020-o9-76

ÄRenoe z Dnr KS 20201493

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands miljö- och

energiförbund enligt föreliggande förslag'

Sammanfattning av ärendet

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

(MSBj har tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på kommunernas

krisbåredskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att kommunerna behöver ta ett större

ansvar för att inktudera/få med kommunala bolag och kommunalförbund i arbetet. Däför anger

MSB att kommunerna även behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram

styrdoku mentet för krisberedska p för ma ndatperioden.

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en sådan samverkan

avseende krisberedskap. Utifrån denna beskrivning bör förbundets förbundsordning

kompletteras enligt följande :

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

följande:

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

verksamhetån. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för RSA. Förbundets RSA ska

användas som underlag för att utveckla verksamhetens krisberedskap'

o Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA'

. Svara för att det finns kontinuitetsplaner för förbundets samhällsviktiga verksamheter samt

att dessa ska kunna upprätthållas vid samhällsstörningar.

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

relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till.

o Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.

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

Denna planering ska inkludera:

. Hur verksamheten ska ledas

. Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade lägesbild.

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

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

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 11 juni 2020, 918, beslutat att föreslå

medlemskommunernas futtmaftige att fastställa förslag till revidering av förbundsordning för

förbundet,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-t6

Beslutsunderlag
o Försla9 till reviderad förbundsordning'
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2020-06-11, 5 18'

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'
r Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 5 264.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, 5 201.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAD ESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
24

s 2ol Dnr KS 20201493

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands miljö- och

energiförbund enligt föreliggande förslag'

Sammanfattning av ärendet

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

(MSBj har tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på kommunernas

krisberedskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att kommunerna behöver ta ett större

ansvar för att inkludera/få med kommunala bolag och kommunalförbund i arbetet. Dätför anger

MSB att kommunerna även behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram

styrdokumentet för krisberedska p för ma ndatperioden'

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en sådan samverkan

avseende krisberedskap. Utifrån denna beskrivning bör förbundets förbundsordning

kompletteras enligt följande:

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

följander

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

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

användas som underlag för att utveckla verksamhetens krisberedskap.

. Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA'

. Svara för att det finns kontinuitetsplaner för förbundets samhällsviktiga verksamheter samt

att dessa ska kunna upprätthållas vid samhällsstörningar'

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

relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till.

o Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor'

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

Denna planering ska inkludera:

. Hur verksamheten ska ledas

. Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade lägesbild'

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

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

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 11 juni 2020, 918, beslutat att föreslå

medlemskommunernas fullmäktige att fastställa förslag till revidering av förbundsordning för
förbundet.

Justerand Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
25

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

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 9 264.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands miljö- och

energiförbund enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
20

s264 Dnr KS 20201493

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

. Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna
verksamheten. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för RSA. Förbundets RSA ska

användas som underlag för att uWeckla verksamhetens krisberedskap.

o Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA.

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

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

relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till.

o Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor,

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

Denna planering ska inkludera:

. Hur verksamheten ska ledas

. Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade lägesbild.

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

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

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 11 juni 2020, 5 18, beslutat att föreslå
medlemskommunernas fullmäktige att fastställa förslag till revidering av förbundsordning för
förbundet,

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

. Komm u nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Justerandes Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
2t

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes si Utdragsbestyrkande
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Postadress
Melleruds kommun

Ko m m u nstyrelseförvaltn i n gen

464 BO N4ELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-07 K520201493

Sida

1(2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning,
revidering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands

miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

bolag och kommunalförbund i arbetet. Därför anger MSB att kommunerna även
behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram styrdokumentet för
krisberedska p för ma ndatperioden.

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en sådan

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

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

. inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den
egna verksamheten. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för RSA,

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

. Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA.

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

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

. Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.

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

. Hur verksamheten ska ledas

. Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se19
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-08-07 Ks 20201493

Sida
2 (2)

lägesbild.

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

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

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 11juni 2020,918, beslutat

att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att fastställa förslag till revidering av
förbundsordning för förbundet.

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

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
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ff Dalstands Mil,iö
& Energiförbund

SAM MANTRÄD ESP ROTO KOLL 4

Sammanträdesdatum

2020-06-1 1

DMEF g 18

Revidering förbundsordn ing

Direktionens beslut

D i rektionen föreslår med lemskom mu nernas ko mmunfu I I mäktige att
fastställa förslag till revidering av förbundsordning för Dalslands

miljö- och energiförbund.

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

kommunalförbund i arbetet. Därför anger MSB att kommunerna även

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

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

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap'

Denna roll innefattar följande:

r Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och

;ä;"il"1runätyiro, din egna verksamheten. Arberet ska utgå

från medlemskommunernas mall för RSA. Förbundets RSA ska

användas som underlag för att utveckla verksamhetens
krisberedskap.

r Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA'

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

upprätthållas vid samhällsstörningar.
r Genomföra och upärdera minst två krisledningsövningar per

mandatperiod samt delta i relevanta utbildningar och övningar

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

s"7(

21



'0
,tij

Datslands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5

Sammanträdesdatum

2020-06-1 1

Fort $ 18

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

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

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

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

samverkansperson till medlemskommunerna,

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

a

Förslag till beslut på sammanträdet
Att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa
bilagt förslag till revidering av förbundsordningens $ 3 för Dalslands
miljö- och energiförbund.

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

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

SV
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Dalstands Mitjö

& Energiförbund
FöRSLAG REVIDERING 2O2O

Förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund

1 $ Namn och säte

Kommunalfiirbundets namn är Dalslands rniljö- och energiforbund. Förbundet liar sitt säte i

Mellerud.

2 $ Medlemmar

Medlemrnarna i kommunalförbundet är kommunerna Bengtsfbrs, Dals-Ed, Färgelanda och

Mellenrd.

3gÄndamålmm

Förbundet ansvarar for clen rnyndighetsutövning genom prövniug och tillsyn som ankonttner

på rncdlernskommunerna enligt foljande lagar på miljö- ooh hälsoskyddsområdet samt

följ dförordn ingar och föreskrifter t il I dessa :

. Miljöbalken (SFS l99ll:tt08). Undantaget är att prövning enligt
strandskyddsbestämmclserna i miljöbalken som istället utövas av respektivc kommun.
Tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken fullgörs dock av förbundet.
Tillsynen enligt miljöbalken omf'attar även den tillsyn sorn länsstyrelsen beslutat
överlåta till mecllernskommunerna.

r Livsmeclelslagen (SFS 2006:804)
o Strålskycldslagen vad gäller solarier (SFS 1988:220)
o Tillsyri enligt lagen orn sprängämnesprekursorer (SFS 2014:799)
o Lagen om foder och animaliska biprodukter (SFS 2006:805)
. Övriga uppgifter som enligt svensk lag eller Europeiska unionens bestäurmelser ska

firllgöras av kommurral nämnd som har anknytning till ovanstående lagstiftning.

Förbundet utför energi- och klinratrådgivning utiftån tilldelade statsbidrag errligt

r Förordning om bidrag till kon.unurral energi- och klirnatrådgivning.

Beslut som enligt specialforfattningar ska fattas av kommunfullmäktige ikommunerua fattas

i stället av förbundsdirektionen i kommunalförbundet. Beslut onr taxor och lokala föreskrifter

fattas dook av respektive kommutts fullmäktige.

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

vattendrag samt rnedverkar i det lokala och regionala miljöövervakrtingsarbetet. Förbundet

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

mecllemskorlrmunerna och i förbundet. Arbetet sker i nära samverkan med
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medlemskommunenlas olika verksamheter. Energi- och klimatfrågorna ornfattar arbete med

euergirådgivning till företag och organisationer, arbete mecl det interua

energieffektiviscringsarbetet i respektive kommun samt att vid behov delta i olika

utvecklingsprojekt. Det miljö- energi- och klimatstrategiska arbete ska integreras nred

varandra.

Förbundsdirektionen ska årligen lägga fast riktlinjer och uppclrag för det rniljö- energi- och

klimatstrategiska arbetet efter dialog nred respektive kommun samt miljö- och

energinämnden. Planeringen ska läggas fast i en årlig strategisk verksamhetsplan som ftiljs
Llpp på direktionens sammanträden nuder verksamhetsåret.

Samverkansmöjligheter med andra kommunalförbuncl eller kommuner inom detta område

ska tas tillvara.

Förbunclet ska bistå medlernskolnmunerna rned underlag för besvarande av remisser, svara för
infonnation inom verksamhctsområdet samt bistå med expertkunskap inorn

verksamhetsområdet.

Som en del i medlemskommunernas uppsiktsplikt, som åligger kotnmunstyrelsen gentemot

l<ommunalförbundet, ska ordföranden för förbundsdi rektionen och/el l er nr i lj ö- och

energinänrnden årligen besöka rnedlenrskonlmullernas kommunstyrelser och/eller dess utsl<ott

för att informela om nuläge, uppföljning av ekonomi ocli vcrksamhet, framtida plancr m m.

Förbundet ska kunna varuägare till kornrnungernensalnrxa administrativa systern nied syfle

att effekti v i scra de kommunala verksamhetorna.

eOrUunaet sna vam

Förbunclet ska vara en resurs i rnedlemskommunernas krisberedskap. Denna roll innef'attar

foljanile:

o Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för dcn egna

verksamheten. Arbetet ska utgå fiån medlemsk<lmmunernas mall för
RSA. Förbundets RSA ska användas som underlag för att utveckla verksamhetens

krisberedskap.

o Vara representerade i arbetet med medlemskommunens RSA.

o Svara för att det finns kontinuitetsplaner for forbundets

samhällsviktiga verksamheter samt att dessa ska kunna upprätthållas vid
samhällsstörningar.

e Genomfora och utvärdera minst två krisledningsövningar per mandatperiod

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

o Tillse att planering finns avseende hur {tirbundet ska arbeta vid extraordinära

händelser. Denna planering ska inkludera

- Hur verksamheten sl<a leclas

- Framtagande av lägesbild samt nredverkan i kommunens samlade
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lägesbild.

Hur samordning och inriktning med kommunens centrala krisledning ska

ske.

Fömråga att kunna skicka och ta ernot eu samverkansperscln till
medlemskommungrna.

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

av förbundsdirektionen. Detta gäller inte utvecklingsprcrjekt soln ryms inorrr befintlig budget

och ligger i linje rned fastställda mål och verksamhetsplaner.

Icke rnedlernsk<lntrnuner kan beredas tillfälle att delta i olika samverkansprojekt,

4 $ Organisation

Förbundet är ett kommunalforbund med direktion, För direktionen finus en arbetsordning

enligt Bilaga l.

För arbete med miljö- och energifrågoma ska en särskild miljö- och energinärnnd finnas. För

miljö- och energinämnden ska det finnas ett reglemente som t'astställs av förbundsdirektionen

Nämnclcn fastställcr sin egen delegeringsordning.

5 $ Förbundsdirektionens sAmmansättningo mandatperiod, beslutsfiirhet m m

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

två ledamöter samt två ersättare, I fiåga otn valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare

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

kommnnal lagen ti llärnpas.

Direktionen väljer for varje mandatperiod bland sina ledamöter ordft)rande och en vice

ordförande. Dessa utgör kommunalförbundets presidium med uppgif't att vid beliov planera

och lecla clirektionsmötena.

För'bundsdirektionen är beslutsför när minst fem ledarnöter inklusive dänstgörande ersättare

är närvarande. När ärendcn av större vikt ska avgöras ska om ntöjligt samtliga medlems-

kommuner vara representerade.

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

6 $ Miljö- och energinämnden

Varje rnedlemskommun ska ftireslå ledamot/ledarnöter respektive ersättare till närnnden. På

förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamötor och ersättarc. En jämn

könsförclehiing ska eftersträvas. Likaså ska nätnndens salnlnansättning spegla de olika partier

som tagit plats i komrnunernas fullmäl<tigeförsamlirigar. Direktionen väljer ordförande och

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

väljs för sallma mandatperiod som ledamötema och ersättarna i förbundsdirektionen

7 $ Kansli, lörbundschef samt styrning och ledning

25



4

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

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

folbrurdsdirektionen. I fi'ågor rörande myndighetsutövning är forbundschefen endast

rurderställd rniljö- och energiuämnclen.

Förbundschefen svarar infor direktionen ftir forbundets löpande forvaltning och att

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

reglemcnte samt politiska direktiv och riktlinjer for verksamheten.

Tillärnpningsanvisningar ellel riktlinjer ska fimas för:

o Dokumenthantering

o lnfbmrations- och kommrurikationshantering

r Ekonornihantering

o Personalhantering

o Målprocess samtverksamhetsplanering

Ärenclen som behandlas i direktionen ska vara beredda av förbundschefen efter samråd med

nredlemskommunenlas kommunchefer.

Förbunclschef'ens ansvar och befogenheter framgår av upprättad arbetsbeskrivning som

fastställes av direktionen.

8 $ Revision

Förbundet ska ha fem revisol'er som utses av kommunfullmäktige i Mellenrds kommun. Varje
medlemslcomrnun lämnar firrslag på en revisor. Revisorerna har rätt till biträde av sakkunniga

som de själva väljer inom givna ramar. Revisorema väljs for den mandatperiod som gäller for
ledamötema i direktionen och i miljö- och energinämnden.

9 $ Initiativrätt

Ärende i direktionen får väckas av:

Leclamot i direktionen

Förbundsrnedlem genom frarlställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt

Milj ö- och energinämnden.

l0 $ Närvarorätt

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

r'ått att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Förbundschefen och kommuncheferna har näwaro- och yttranderätt vid direktionens

sammanträden.

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

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

Kungörelse oln sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets

anslagstavla och på varje medlemskomuns anslagstava. I)etsamma gäller kungörelse

utf?irdade av nämnder.

l2 $ Kostnadstäckning

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

genom bidrag l'rån medlemskommunerna. Kostuaderna ska fördelas mellan

mecilemskomlltunerna i proportion till kommunernas invånarantal enligt officiell statistik den

I rrovember året för'e verksamhetsåret.

Kostnader for verksamheter där samverkan sker med kommuner utanör kretsen av

medlemskomrlunerna ska regleras i särskilda avtal.

$ 13 Lån, borgen m m

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

medlemskommuners godkännande. Miljö- och energilorbundet får inte bilda eller förvärva

ande I arlakti er i företag utan förbttndsmedl entnrarrras godkännande.

$ 14 Andel i tillgångar och skulder

Förbunclsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i rriljö- och energiforbundets tillgångar

och skulcler i fiirhållancle till antalet invånare i respektive mecllemskolnmtnl i relation till
invånarantalet hos samtliga medlemskorl'llnuner per den 3l december föregående år. Nu

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

att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av ft)rbundets behållna tillgångar eller

skulder som foranleds av förbundets upplösning.

$ l5 Budget och ekonomisk stYrning

Direktionen har att årligen fastställa budget for örbundet inom den ram som medlemmarna

enats om och som de angivit före april måtrads utgång.

Buclgeten ska innehålla en plan fdr verksamheten och ekouomiu under budgetåret sarnt ett

plan tör ekonomin lör en period av tre år där budgetåret är periodens första år. För

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

Direktionen ska samråda med medlemmalna om för'slaget senast den l5 september.

Direktionen ska fastställa budgeten senast uncler november. Buclgetförslaget ska vara

tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 14 $ kornrnunallagen.

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

ske med förbundsmedlemmarna.
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Förutom årsredovisningen ska direktionen avlämna ett delårsbokslut med tillhörande

årsprognos tilI nredlemskommunerna urder året.

$ l6 Ersättningar

Varje rnedlemskommun står for sina kostnader avseende aloden och andra ersättningar för
uppdrag i förbundsdirektionen.

Arvoden och andla ekononriska törmåner till ledamöter och ersättare i rniljö- och

energinämnden samt till revisorer bestäms av förbundsdirektionen. Ersättningama ska utgå

enligt de regler som tillänrpas i Melleruds kommun.

$ l7 Uppsägning och utträde

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

ur örbundet. Utträdet ska då ske vid det kalenderårsskifte som inträffar närmast två år efter

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

mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en

överenskommelse mellan samtliga förbundsuredlemmar. Den ekonclmiska regleringen ska ske

utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då

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

De kvarvarande rnedlemmarna antar de ändringar i forbundsordningen som behövs rned

anledning av utträdet.

$ l8 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan onas om forutsättningarna ör utträde när uppsägningstiden i l7 $

är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av för'bundets

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

mellan medlemmarna tillärnpas.

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

lämpligt sätt. Verksamheten får tillfiilligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig

avveckling.

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

slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som

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

ska fbgas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fbgas

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

harrdlingar som hör till törbundets arkiv.
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När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga

förbr"urdsmedlernrnar, är förbundet upplöst.

$ 19 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller f'lera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse avgöras genom skiljeflorfarande enligt lag 1999:l l6 om skiljeforfarande.

$ 20 Ändringar i ftirbundsordningen

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

mecllemmarnas kommunful lmäktige.

Denna förburclsordning är fastställd av:

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

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

Färgelanda komtnun, KF 2016-l l-16, S 147, reviderad KF 2018-06-20, $ 73

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

Kom mu nstyrelseförvaltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-t6

ÄRrruor g Dnr KS 20201435

Svar på revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 20tg

Kommunstyrelsens förslag til I besl ut

Kommunfullmäktige godkänner redovisn i ngen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning

av kommunens årsredovisning'

Granskningsrapporten anger att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av

verkamhäten, verksamhätens finansiering och den ekonomiska ställningen' Utifrån rådande

omständigheter ("systemkraschen") kan dock revisorerna inte med rimlig grad av säkerhet

uttala sig om en huruvida årsredovisningen ger en rätWisande bild av kommunens resultat och

finansiella ställning per 20L9-I2-13. Det finns därvid en osäkerhet huruvida resultatet ger en

rättvisande bild for år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att med anledning av

osäkerheterna i räkenskaperna kan kommunstyrelsens bedömning av att resultatet inte är

förenligt med god ekonomisk hushållning varken tillstyrkas eller avstyrkas.

I granskningsrapporten framförs även nedanstående bedömning:

Verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

Detta med anledning av att kommunstyrelsen inte fö/1?r upp fullmäktrges må|.

Med bakgrund av ovanstående synpunkt kommer kommunstyrelsen i samband med delårs-

boksluteioch bokslutet få en tydlig redovisning av nämndernas måluppfyllelse kopplat till

kommunfullmäktiges mål. En anvisning för uppföljning av mål och ekonomi tagits fram under

året.

Beslutsunderlag
o Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019.

o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 253.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09,5 193'

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
16

S 193 Dnr KS 20201435

Svar på revisionsrappoften Granskning av årsredovisning zOLg

Kom nnunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen'

Sammanfattning av ärendet

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning

av kommunens årsredovisning.

Granskningsrapporten anger att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av

verksamhäten, verksamhåtens finansiering och den ekonomiska ställningen' Utifrån rådande

omständigheter ("systemkraschen') kan dock revisorerna inte med rimlig grad av säkerhet

uttala sig om en huruvida årsredovisningen ger en rätWisande bild av kommunens resultat och

finansielia ställning per 20t9-12-13. Det finns därvid en osäkerhet huruvida resultatet $er en

rättvisande bild för år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att med anledning av

osäkerheterna i räkenskaperna kan kommunstyrelsens bedömning av att resultatet inte är

förenligt med god ekonomisk hushållning varken tillstyrkas eller avstyrkas'

I granskningsrappoften framförs även nedanstående bedömning:

Verksamhetens utfalt inte är ftirenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

Detta med anledning av att kommunstyrelsen inte fttjer upp fullmäktiges må|.

Med bakgrund av ovanstående synpunkt kommer kommunstyrelsen i samband med delårs-

boksluteioch bokslutet få en tydlig redovisning av nämndernas måluppfyllelse kopplat till

kommunfullmäktiges må|. En anvisning för uppföljning av mål och ekonomi tagits fram under

året.

Beslutsunderlag
. Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019.

o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse'
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 253.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen'

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

n Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
B

s 2s3 Dnr KS 20201435

Svar på revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2OLg

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

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

Granskningsrappoften anger att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Utifrån rådande
omständigheter ("systemkraschent kan dock revisorerna inte med rimlig grad av säkerhet
uttala sig om en huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
finansiella ställning per 2019-12-13. Det finns därvid en osäkerhet huruvida resultatet ger en
rättvisande bild för år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att med anledning av
osäkerheterna i räkenskaperna kan kommunstyrelsens bedömning av att resultatet inte är
förenligt med god ekonomisk hushållning varken tillstyrkas eller avstyrkas.

I granskningsrappoften framförs även nedanstående bedömning:

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

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

Beslutsunderlag
r Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019
o Komm u nstyrelseförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2Ol9

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna

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

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

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

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

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

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

MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorerna

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen
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2020-06-16 KS 2020/435

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
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Webb
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212000-1488

Postadress
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Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD
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MELLERU DS KOMMUN
Kommu nstyrelsekontoret

2020 -06- 1'6

Diarienr
Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

2020-06-16

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige ftir kännedom

Gransknins av årsredovisnins 2019

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

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL I 1:5) genom
ett positivt resultat om 5,5 mkr. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och
utveckling är fortsatt svag efter 2019 års resultat. Kommunen klarar endast ett av de fyra
finansiella målen ftir 2019. Kommunen klarar inte målet attha ett resultat pä2% av skat-
teintäkter och generella statsbidrag, inte målet att låneskulden for den skattefinansierade
verksamheten inte ska överstiga l0 tkr/invånare och inte heller målet att investeringarna
ska finansieras med egna medel. Med hänvisning till detta och de awikelser som finns i
nämndernas budgetftljsamhet gör att vi bedömer att den ekonomiska styrningen inte är
tillfredställande.

Av årsredovisningen framgår att måluppftiljningen är av bristande kvalit6. Med anledning
av detta är det inte möjligt att utvärdera måluppffllelsen på ett ändamålsenligt sätt. Såle-
des innebär detta att kommunstyrelsen inte gör någon uppftiljning avseende fullmäktiges
mål och det saknas en bedömning avseende måluppffllelsen.

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

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

För Melleruds kommuns revlsorer

Evert In
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MELTERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

ÄRrruoe + Dnr KS 20201479

Datslands Miljö- och energiförbund - bokslut för zOLg jämte
revisionsberättelse

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands

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

års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt bokslutet jämte revisionsberättelse och

revisionens raPPort för 2019.

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

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

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

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

Revisionen kan inte uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal

redovisningslag med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet. De kan av

samma anledning inte tillstyrlia att förbundets årsredovisning godkänns' Revisorerna riktar

anmärkning mot direktionen för brister i internkontroll'

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda

ledamöterna i densamma'

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

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 9 254'
o Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, g 194.

BILAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
T7

S 194 Dnr KS 20201479

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2019 jämte
revisionsberättelse

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands

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

års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt bokslutet jämte revisionsberättelse och

revisionens raPPort för 2019.

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

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

Det egna kapitalet uppgick till +3,6 mkr (+3,3 mkr). Soliditeten uppgick tll26,4 o/o (27,4 o/o).

De finansiella målen som direktionen fastställt for 2019 uppnås i och med årets resultat'

Revisionen kan inte uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal

redovisningslag med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet. De kan av

samma anledning inte tillstyrka att förbundets årsredovisning godkänns, Revisorerna riktar

anmärkning mot direktionen för brister i internkontroll.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda

ledamöterna i densamma.

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

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 5 254-

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands

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

års verksamhet.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

lu gn Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SA M MANTRAD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
9

s 2s4 Dnr KS 20201479

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för z0tg jämte
revisionsberättelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

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

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

o Komm u nstyrelseförua ltn in gens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2019 jämte
revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands

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

års verksamhet.

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

revisionens rapport för 2019.

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

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

Detegna kapitalet uppgicktill + 3,6 mkr(+3,3 mkr). Soliditeten uppgicktill 25,4 o/o(27,4o/o).

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

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

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

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

MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Dalslands miljö och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-03 K520201479

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se38



Datstands Mitjö
& Energiförbund

TJANSTESKRIVELSE
2020-07-o3

Sida 1 (1)

Till kommunfullmäktige i :

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och
revisionsberättelse för 2O19

Direktionen för Dalslands mitjö- och energiförbund övertämnar härmed årsredovisning och
revisionsberättelse för förbundets verksamhet2019. Direktionen anhå[[er om ansvarsfrihet för 2019
års verksamhet.

För Datsiands mitjö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bi tagor : Årsredovi sni ng 20 1 9 med ti llhörande r evi si onsbe röttelse

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Telefon
0534-939430

E-post
kansli@dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877
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Dalslands Miljö och Energifiirbund
Revisorerna

Till kommunfullrnäktige i
Dals-Eds, Bengtsfors,
Färgelandas och Melleruds
kornmuner

Revisionsberäftelse fiir år 2019

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

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

Förbundet redovisar ett resultat för 2019 på 418 tkr, awikelsenär 644 tkr mot budgeterat
resultat. Det finansiella målet som direktionen fastställt fdr 2019 uppnås i och med årets
resultat.

När det gäller fiirbundets årsredovisning kan vi inte uttala oss om den i allt väsentligt är
upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag med anledning av det datahaveriet
som skett i ekonomisystemet under året och vilket medftr att den ekonomiska
redovisningen inte är fullsttindig.

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

Vi ri}1ar anmiirkning mot direktionen for brister i intern kontroll vilket medftirt att
säkerheten i driften av ekonomisystemet inte har kunnat garanteras.

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet ftjr verksamhetsåret 2019

11

Evert Sven-Åke
Mellerud

Johan Lorentzon
Mellerud

Glue

Torgny Arvidsson
Dals-Ed

Färgelanda
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSTISTA

2020-09-16

ARENDE 5 Dnr KS 20201516

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

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

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet

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

Ärets resultat var negativt och uppgick tll -40,7 tkr ( -1 053 tkr), Rörelseintäkterna uppgick till
7 254 tkr (-6 272 tkr). Ökningen från föregående år beror på en ökning av antalet tågresenärer

med 17,5 o/o, ökning med dressinverksamheten med 32,4 o/o samt en ökning av driftbidraget
med 850 tkr.

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

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och

ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den

21tg-L2-3t och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen,

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

o Komm u nstyrelseförva ltni ngens tjä nsteskrivelse.
e Arbetsutskottets beslut 2020-0B-25,5 255.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, 5 195.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
1B

s 195 Dnr KS 202015t6

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2019 för

Stiftelsen DalVästra Värmlands Järnväg (DWJ)'

2, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019'

Sammanfattning av ärendet

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

2019.

Årets resultat var negativt och uppgick till -40,7 tkr ( -1 053 tkr). Rörelseintäkterna uppgick till

7 254 tkr (-6 Z72tkrj, Öt<ningen'från föregående år beror på en ökning av antalet tågresenärer

med 17,5 ö/o, ökning med dressinverksamheten med 32,4 o/o samt en ökning av driftbidraget

med 850 tkr.

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

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och

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

iOtg-tZ-gt och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

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

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse'
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, S 255.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds komm un

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 20L9 för

Stiftelsen DalVästra Värmlands Järnväg (DWJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019'

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

ffi)/'> -L*---
Utdragsbestyrka nde
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO TSP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
10

s 2ss Dnr KS 2020/516

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

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

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den

2019-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

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

o Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

2, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

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

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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

20L9.

Ärets resultat var negativt och uppgick till -40,7 tkr ( -1 053 tkr). Rörelseintäkterna uppgick till

7 254 tkr (-6 272 tkr). Ökningen från föregående år beror på en ökning av antalet tågresenärer

med 17,5 o/o, ökning med dressinverksamheten med 32,4 o/o samt en ökning av driftbidraget
med 850 tkr.

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

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger

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

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

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

MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-12 KS 2020/516

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD 44



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i ngen

röneoNAGNINGSLISTA

2020-09-16

Änrnoe s Dnr KS 20201425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om

tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnder ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade inter-

kommunala gymnasiekostnader för 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetavvikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden

medel ur den så kallade 'flyktingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera borltallet av medel för

flyktingpåsen bevigades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020.

Kultur-äch utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från

migrationsverket för 2020,

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

mt<r. Underskottet berodäe till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två

skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget'

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

prognostiserades ett underskott med -2 mkr, En budgetawikelse på -15 mkr hänförligt till

nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för

Melleruds del innebär?rygt 2 mkr, Det är ändå osäkeft om kommunen kommer uppnå det s.k

balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna , för 2020. Sveriges regioner och

kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant

återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att

finansiera tilläggsanslag med finns inte'

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021

minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr.

Beslutsunderlag
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 59

. Kommunstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse'
e Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 251.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, 5 191'
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
74

S 191 Dnr KS 2020/425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om

tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnder ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade inter-

kommunala gymnasiekostnader för 2020'

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden

medel ur den så kallade Tlyktingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för

flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020'

Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från
migrationsverket för 2020.

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

mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två

skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

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

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -tS mkr hänförligt till
nämnderna, Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det s.k

balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna , för 2O20. Sveriges regioner och

kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant

återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att
finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021

minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr.

Beslutsunderlag
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 59'

r Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 5 251'

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om

tilläggsanslag,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTNÄOTSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
6

5 2s1 Dnr KS 20201425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2O2O

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

Sammanfattning av ärendet

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

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden medel
ur den så kallade 'flytkingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för
flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020.
Kultur-och utbildningsnämnden får även ca 6 mkr i etableringsersättning från migrationsverket
för 2024.

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

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

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

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

Beslutsunderlag
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, S 59
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sig Utd ragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020

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

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

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

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

mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att Wå

skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

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

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

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021

minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med - 4 mkr.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl- Olof Pettersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-01 KS 2020/425

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se48



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MAT{TRÄDESPROTO KOLt
Sammanträdesdatum
2020-06-08

sida
11

s5e

Tilläggsanslag för Interkomm una I ersättnin g 2O2O

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Inbrkommunalersättning regleras iskollagen 50 $: En kommun som på ett nationellt program

har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för
utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun,

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

december 2018 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden redan den 30 januari 2019 om ett
kaftigt sparbeting för ftirvaltningens ordinarie verksamheter. Orsaken till detta var att klara
ökade IKE kostnader inom nämndens verksamhetsområde 2019, Besparingarna bestod till
största delen minskning av stöd- och resurspersonal. Dessa besparingar gick inte att uppnå helt
och samtidigt klara kraven enligt 95 4 - 12,3 kap Skollagen.

Rirvaltningschefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Tilläggsanslag Interkommunal ersättning 2020

Bglutet skickas till

Kommunstyrelsekontoret

lusterandes sign

kr rc-- Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 16

ÄRrruoe z Dnr KS 20201393

Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott inom individ- och

familjeomsorgen (IFO) 2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag med 3,1 mkr för att täcka det underskott som finns

inom IFO med anledning av utebliven täckning från 'flyktingpåsen".

Nämnden redovisade i bokslutet ett underskott på -2,3 mkr. För 2019 erhöll nämnden medel ur

den så kallade Tlyktingpåsen". Dessa medel finns inte att tillgå i år.

I prognosen för april prognostiserade socialnämnden ett underskott med -11,1 mkr avseende

ekonömiskt bistånd, familjehemsplacerade barn och ensamkommande unga'

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

prognostiårades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -t5 mkr hänförligt till

närinderna, Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för

Melleruds del innebär-drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det

s.k. balanskravet, där iniäKerna ska överstiga kostnaderna, för 2020' Sveriges regioner och

kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant

återhämtning av svensk pi-odukt-ion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att

finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021

minskas socialnämndens ram med -5,7 mkr.

Beslutsunderlag
. Socialnämndens beslut 2020-05-27, g 67 '

. Kommunstyrelseförvaltn i ngens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25' 5252'
r Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09,5 192.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAD ESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
15

S r92 Dnr KS 20201393

Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott inom individ- och

familjeomsorgen (IFO) 2O2O

Kom munstyrelsens förslag ti ll beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag

Deltar ej
DanielJensen (KD) deltar inte i beslutet'

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag med 3,1 mkr för att täcka det underskott som finns

inom IFO med anledning av utebliven täckning från Tlyktingpåsen".

Nämnden redovisade i bokslutet ett underskott på -2,3 mkr. För 2019 erhöll nämnden medel ur

den så kallade 'flyktingpåsen". Dessa medel finns inte att tillgå i år.

I prognosen för april prognostiserade socialnämnden ett underskott med -11,1 mkr avseende

ekonömisK bistånd, familjehemsplacerade barn och ensamkommande unga'

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

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -15 mkr hänförligt till

närÄnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för

Melleruds del innebär?rygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det

s.k. balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och

kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant

återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvaftal 3, Några centrala medel att

finansiera tilläggsanslag med finns inte'

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021

minskas socialnämndens ram med -5,7 mkr'

Beslutsunderlag
o Socialnämndens beslut 2020-05-27, 9 67.

. Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 9252'

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag'

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
7

S 252 Dnr KS 20201393

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

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

Deltar ej
DanielJensen (KD) deltar inte i beslutet

Sammanfaftning av ärendet

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

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

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

Årets budgeterade resultatet for kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag.

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

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

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

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

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -t5 mkr
hänförligt till nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott
för 202O, som för Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om
kommunen kommer uppnå det s.k. balanskravet, där intäkterna ska överstiga
kostnaderna , för 2020. Sveriges regioner och kommuners skatteunderlagsprognos
från april var högst osäker och grundades på en markant återhämtning av svensk
produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att finansiera
tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten
tll202I minskas socialnämndens ram med - 5,7 mkr.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Pettersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomikontoret

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-04 Ks20201393

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
el isa beth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se53



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM M ANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20zo-a5-27

sida
10

s67 Dnr: SN20201230

IFO - ansökan om tilläggsmedel

Beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om utökade medel om 3,1 miljoner
kronor, för att täcka det underskott som finns inom IFO med anledning av utebliven täckning

från "flyktingpåsen".

Sammanfattnlng av ärendet
prognosl pekar på ett underskott på cirka 10,9 miljoner kronor på lfO. Underskottet kommer

från kostnaden ekonomiskt bistånd som tidigare till viss del finansierats genom 'Tlyktingpåsen"
likväl som ett underskott gällande familjehemsplacerade barn via konsulentstödda familjehem

inom verksamheten för Individ och familjeomsorgen - IFO samt kostnader för köpt vård

missbruksstöd och skyddsplaceringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Presentation på sammanträdet

Besl$tet skickas till
Diariet
Kommuneg(o)mellerud.ge
Malin Johansson, socialchef
Anette Karlsson, Tf sektorchef IFO

?AS:
Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

ÄRenoe g Dnr KS 2020142r

Anslag till Dalslands kanal och snäcke kanal för år 2o2L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands

Kanals framtida bästånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för år 2021 vilket är en

uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal

verksamhet (Pl(V).

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä 2,Bo/o enligt Sveriges

Kommunär och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respektive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april2020 enades man om att till ägarna äska 2,Bolo

enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2021, Framställan om anslag för är 2OZl görs enligt

bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare

överenskommelser,

Anslagsbeloppet för är 202I uppgår till totalt 9 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet avser

9 037 516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal' Från år 1999 har

Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna' Dessa

kostnader uppgår för 202L till 1 401 310 kronor'

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att

uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal

AB inom de angivna ramarna.

Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för

verksamhetsåret 2021 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

Beslutsunderlag

o Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds anslagsfördelning 2021

. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 256.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, I 196.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
19

S 196 Dnr KS 20201421

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2021.

Komrnunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands

Kanals framtida bästånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för år 202L vilket är en

uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal

verksamhet (PKV).

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä 2,Bo/o enligt Sveriges

Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respektive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april2020 enades man om att till ägarna äska 2,Bolo

enligt SKL:S Pl(/ i ökning av anslaget till 2021, Framställan om anslag för är 2021görs enligt

bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare

överenskommelser.

Anslagsbeloppet för är 202t uppgår till totalt I 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet avser

9 03t516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har

Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 202L till 1 401 310 kronor'

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

AB inom de angivna ramarna.

Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för

verksamhetsåret 2021 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation'

Beslutsunderlag

o Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds anslagsfördelning 2021

. Kommu nstyrelseförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 5 256'

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till-stiftelsen Dalslands

Kanals framtida båstånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för är 2027 vilket är en

uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal

verksamhet (Pl(V).

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta'

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
11

S 256 Dnr KS 20201421

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands

Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för är 202L vilket är en

uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på2,8o/o enligt Sveriges

Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respektive kommun/region,

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

enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2021. Framställan om anslag för 3r 202I görs enligt
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

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

kostnader uppgår för 202L till i 401 310 kronor.

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

AB inom de angivna ramarna.

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

Beslutsunderlag

. Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds anslagsfördelning 2021

o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

lusterandes Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2O2L

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals

framtida bestånd och Snäcke kanal med 1025 980 kronor förår202I vilketären uppräkning
med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet
(Pr(V),

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

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä 2,Bo/o enligt Sveriges

Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i respektive

kommun/region.

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

enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till202L Framställan om anslag för är 202I görs enligt

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

Anslagsbeloppet för 3r 202t uppgår till totalt 9 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet avser

9 037 516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har

Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 202I till 1 401 310 kronor.

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

AB inom de angivna ramarna.

Äberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för

verksamhetsåret 2021 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistuerksamhet som till exempel

Dalslandskanal. I beslutad budget för 202I ingår prisuppräkning för de anslag inom

kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index. Äskat anslag ryms inom beslutad ram.
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Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd
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Beslutsunderlag

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

2020-06-09

Till ägarna till Stiftelsen
för Dalslands kanals framtida bestånd

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2021.

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

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

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

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

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

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

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

Stiftelsen for Dalslands kanals framtida bestånd

Enli pdrag

Elisabeth Kihlström
Ordf. Loise Larsson

sekreterare/kassör

.1. Arsredovisning, revisionsberättelse 2019

.1. Fördelning

MELLERUDS
l(om mu nstyrelseko ntoret

2020 -06- 1 1

MMUN

beteckn.

?ör(s ö

StiftelsenflrDalslands kanalTelefon 053044750
framtida bestånd Fax 0530-44755

c/o Dalslands KanalAB e-mail

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

Bankgiro

5094-1 392

Dalslands Sparbank

8234-7,03 583 425-8
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Fördelning av 2021ärs äskade anslag enligt Pl(V
bilaga 1

Anslags-
givare

Region
Västra Götaland
Administration
ordinarie
Snäcke kanal

Kommun
Bengtsfors
Snäcke kanal

Dalslands kanal
anslag 2020

Värmland 964 407 13

Fördel-
ning

o/o

Uppräkning
med
2,8%

kr

Äsfat
anslag

2021
kr

1 401 310
2 835 955

130 871

991 410

38 168
77 244

3 565

27 003

1 363 142
2758711

127 306

962002
u 828

37

13

Dals-Ed 445 573
Snäcke kanal 14 412

2021
Bidragsgivare
Administration
Kanalen
Snäcke
Totalt bidrag

12476
404

Västra götaland Värmland Bengtsfors
1 401 310
2 835 955 991 410 988 938

130 871 35 803

6

26 936
975

988 938
35 803

458 049
14 816
76 il7

988 941
37 039

u29 642
8 642

533 362
38287

533 362

ffi14462 1 2085
meile-ru(- 962 005 13 26 936
Snäcke kanal 36 030 1 009

Enersborg 223387 3 6255
Snäcke kanal I 407 235

51

Snäcke kanal 37 244 1 043

F 518 14 527

100

Summa I302974

Dals-Ed Färgelanda

76 547

Mellerud Vänersborg Amål

988 941
37 039

229 U2
86/.2

533 362
38287

Ärjäng

533 362458 049
14 816

4 368 136 991 1024741 472865 il7 1 025 980 238 649 533362 9302974
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Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
Org nr 862000-3619

Ärsredovisning ftir räkenskapsåret 2019

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll

ft lrvaltnin gsberättelse

resultaträkning
balansräkning
tilläggsupplysningar

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

föregående år.

Sida

2
4
5

6
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Stiftelsen ftir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Flerårsöversikt

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

Förändringar i eget kapital

2019 2018

3(7)

2016 20t3
8 778
8 7s3
8 760
I 994
I 982

Bundet
stiftelsekapital

I 971 400

8 539
8 516
I 500
2 001
l 989

2017
8 298
8 282

t0 252
I 985
| 972

8 033
8 021

8221
3 973
3 942

7 798
7 8r2
8 194
4 t63
4 t42

Belopp vid årets mgång enligt faststiilld
balansräkning
Ä"rets omföring av ingående balans
Ä"rets redovisade resultat
Lämnat aktieägartillskott till Dalslands Kanal AB

Belopp vid årets utgång

Balanserat Ärets Lämnat
resultat resultat aktieägartillskott

635 8 5t6 475
t6 475 -8 5t6 475

8 753 169

Totalt

-8 500 000 I 988 510
8 500 000

87s3169
-8 760 000 -8 760 000

-8 760 000 l98r 679L 9',7r 400 17 110 8753 169

b? At63



Stiftelsen fdr Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

2(7)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verla amheten

Stiftare ör stiftelsen är Västra Götalandsregionen och Region Värmland samt kommunerna ÄmåL

B engtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda, Vänersborg och fuj äng.

Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av Dalslands Kanal ABs

driftunderskott och till att bevara kanalen ftir framtiden. Stiftelsen äger som ett led i detta 85,7Yo av

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

Lee-Östen, org ff 556009-8559.

Främjande av ändamålet

Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna erhällna medlen, i likået

med tidigare år, överfrrts till Dalslands Kanal AB som aktieägartillskott. Erhållna medel framgår av

sammanställningen i not 2.

Som framgår under rubriken Förändringar i eget kapital på sidan 3 har under fu 2019 totalt 8 760 tkr
överfiirts till Dalslands Kanal AB som aktieägartillskott.

Behäffande kanalverksamheten i övrigt hänvisas till årsredovisningen för Dalslands Kanal AB.

Vds entliga hdndels er under rcikenskaps året

Några väsentliga händelser i övrigt har inte ägt rum under riikenskapsåret.

å %/ #az64



Stiftelsen ftir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter
Tillskott från stift arna

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader
Öwiga stiftelsekostnader

Summa stiftelsens kostnader

Redovisat årsresultat

Not 2019-01-01
-2019-t2-31

8 778 076

8778 076

-24907

-24907

87s3 t69

4(7)

2018-01-01
-2018-12-31

8 s38 500

8 538 500

-22025

-22 025

8 516 475

2

.-\
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Stiftelsen ftir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Balansräkning

Tillgångar

Anläggnin gstill gångar
Finansiella
Andelar i koncernftiretag

Summa anläggningstillgångar

O msättningstillgångar
Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

5(7)

2019-12-31 2018-12-31

t 97r 400 t 97t 400

| 97t 400 | 97t 400

22 779 29 610

22779 29 610

| 994 r79 2 001 010

Not

3

| 971 400
10 279

t 971 400
17 110

I 98t 679 r 988 510

12 500 t2 500

12 500 12 500

| 994 r79 2 001 010
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Stiftelsen fiir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Tilläggsupplysningar

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

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

I enlighet med bestämmelserna i BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag och med
tillämpning av beståimmelsema i7 kap 3 $ årsredovisningslagen upprättas inte någon
koncemredovisning.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Tillskott från stiftarna

Beeiirt tillskott

6(7)

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

4 tzt 395
935 409

966 858
446 155
72223

968 027
224 824
s39 359
503 23s

Erhållet tillskott

4 r21 39s
936 000

966 8s8
446 t5s
72223

968 027
224 824
539 359
503 235

8777 485 8 778 076

Upplysningar till balansräkningen

Not3 Andelarikoncernfliretag

Aktierna värderas i balansräkningen med utgångspunkt från aktiemas kvotviirde i respektive
dotterbolag. 18 356 aktier med kvotvärde 100 kr i Dalslands Kanal AB: I 835 600 kr. Motsvarar 85,7
oÄ avbolagets samtliga aktier. I 358 aktier med kvotvärde 100 kr i Kanalaktiebolaget Stora
Lee-Östen: 135 800 kr. Motsvarar 94,7 Vo av bolagets samtliga aktier. Summa I 971 400 kr.

tu &at67



Stiftelsen ftir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Bengtsfors 2020-04-15

7(7)

n*-k^L
Elisabeth Kihlström
Ordförande

Aronsson
revlsor

E. Andersson

Brr, t/"/tea t-t

Bror olofssonl

äruÅa
Tor Wendel

Vår revisionsberättelse har lämnats 2AO gE-LL

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

L
V Region Värmland

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

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

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

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

Grundfir uttalanden

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

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

Styrelsens ansuar

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

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

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

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

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

{--1
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o skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision f<ir
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

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

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtacle reyisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfa}tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om denväsentliga osäkerhetsfa}torn eller, om sådana upplysningar är otillräcHiga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatserbaseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verlisamheten.

. utvärderarjag den övergripande presentationen, strulturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rätfyisande bild.

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

D en ftrtr oendeu alde reuis orns ansu or
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och stdllning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utftirt en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen för
Dalslands Kanals framtidabestånd för är zor9.

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

Grundfor uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Reuisorns ansuar. Vi är oberoende i förhållande till fiireningen euli6 god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i öwigt full&jort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansuar

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

2av3
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Reuisorernas ansuar

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

. företagit någon åtgärd eller gjort sig slqyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsslcyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

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

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 försurnmelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stift elsen.

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

Karlstad den z6 maj zozo

Auktoriserad revisor
PwC

Av region Värmland utsedd förtroendevald revisor
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 16

ÄRrnoe g Dnr KS 20201445

Myndighetstaxor för Norra Äksborgs Räddningstjänstförbund
(NÄRD 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. För år
202Lär medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent, KPI är 1,3 procent (jan20L9l
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent.

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänsfförbunds beslutade den 16 juni 2020,

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

Beslutsunderlag

. Förslag till myndighetstaxor 202I för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.

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

. Begäran om antagande av taxor för 202L Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, S 265.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, 5 197.

BILAGA

72



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
20

S r97 Dnr KS 20201445

Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstiänstförbund
(NÄRF) 2O2t

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets-utövning

och myndighetstillsyn för 202L. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas

kommunfullmäktige,

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. För år

2O2l är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent, KPI är 1,3 procent (jan 2019/
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent.

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 16 juni 2020,

g 28, att fastställa taxor 2021. Taxan föreslås gälla från och med 2021-01-01. Direktionen

beslutade vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till

kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande,

Beslutsunderlag

o Förslag till myndighetstaxor 202Iför Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga'

o DireKionens beslut 2020-06-16, 5 28.

. Begäran om antagande av taxor för 2021Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund'

o Komm unstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25,5 265.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2OZI enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justera

L-z_
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MA NTRAD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-25

sida
22

S 265 Dnr KS 20201445

My.nd i g hetstaxo r för N o rra Älvs bo rgs Rädd n i n gstjä nstfö rb u nd
(NARF) 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2021enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. För år
2021 är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent KPI är 1,3 procent fian 2019/
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent.

DireKionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 16 juni 2020,

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

Beslutsunderlag

r Förslag tilltaxor 202Lför Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
o Direktionens beslut 2020-06-16, 5 28.
. Begäran om antagande av taxor för 202I Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

J ustera ndes Utd ragsbestyrkande
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rid Enqqvistlng

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

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

den 24 augusti 2020 10:41

Kommu nen;' Färgelanda Kommun'; Troll hattans Stad;'Vänersborgs kommun'

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

Myndighetsutövning laxor 2021 komplettering 20081 8.docx

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

I dokumentet har angivits kommentarer till vilka förändringar som skett'

Med vänlig hälsning

Ann Gustavsson
Fö rva ltningsassiste nt
Tel: 0520-485927

www.brandl-12.se

Norra Älvsborgs

Räd d n i ngstjä nstfö rbu nd

GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hahterar personuppoifter och skvddar dina rättiqheter enliot laq

Från: Ann Gustavsson
Skickat: denZ2juni 2020 09:28
Till: Melleruds kommun; 'Färgelanda Kommun'; Trollhattans Stad; Vänersborgs kommun

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

Prioritet: Hög

Tillhanda kommunfullmäktige, medlemskommuner NÄRF

översänder begäran om antagande av myndighetstaxor 2O2Lför Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Vårt d nr 5010-2020-99-16.

Med vänlig hälsning

Ann Gustavsson
Fö rva ltn ingsa ssistent

Tel: 0520-48 59 27

www.brand 1"1"2.se
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Kommunfullmäktige

My.nd ig hetstaxor för Norra Alvsborgs Rädd n i n gstjä nstförbu nd
(NARF) 2O2r

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets-
utövning och myndighetstillsyn för 2021. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. För

är 202L är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent, KPI är 1,3 procent (San20I9l
jan2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent.

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 16 juni 2020,

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

Beslutsunderlag

r Förslag till taxor 202I för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
. Direktionens beslut 2020-06-16, 5 28.
r Begäran om antagande av taxor för 2027 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddn i ngstjänstförbu nd

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-06-22 KS 20201445

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se76



lngrid Engqvist

Fran:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

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

den22juni2020 09:28

Kommu nen;' Färgelanda Kom mu n'; Troll hattans Stad; Vänersborgs kommu n

Bodil Bramfors
Begäran om antagande av myndighetstaxor 2021, NÄRF

5010-2020-99-16 begäran-antagande-myndighetstaxor-NÄRF.pdf; Förslag Taxor

2021 NÄRF.pdf;Tjänsteskrivelse taxa LBE 2021.pdf; Tjänsteskrivelse taxa LSO

2021 .pdf; Protokoll 2020-06-1 6.pdf

Prioritet: Hög

Tillhanda komm unfullmäktige, med lemskommuner NARF

Översänder begäran om antagande av myndighetstaxor 2021,för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Värt dnr 5010-2020-99-16.

Med vänlig hälsning

Ann Gustavsson
Förva ltningsassiste nt
Tel:0520-485927

www.brandLL2.se

Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjä nstförbu nd

GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar personuppqifter och skvddar dina rättiqheter enliqt laq
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Räddn
Direktionen

nd

Kqmmunfullmäktige
NÄRFs medlemskommuner

Begäran om antagande av taxor 2021 tör Norra Älvsborgs
Rädd n i n gstjä n stfö rb u n d

Direktionen beslutade vid sammanträde 2020-06-16, $ 28 att fastställa laxor 2A21för Norra
Älvsborgs Räddningstjånstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m . 2021-ArA1. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor 2021avseende myndighetsutövning till kommun-
fullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Förbundet översänder härmed förslag till taxor avseende myndighetsutövning för år 2A21 för
antagande av kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Trollhättan 2020-06- 1 I

Förvaltningsassistent

Bilasor:
taxor 2OZl, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs Råddningstjänstförbund
Sammanträdesprotokoll Direktionen NARF 2020-06-1 6
Tjänsteskrivelse taxa LSO 2021
Tjänsteskrivelse taxa LBE 2A21

Datum
2420-06-18

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Diarienummer
5A10-202A-99-16

Sändlista:
Färgelanda kommun
Alhemsvågen 5
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Norra Älvsborgs
Rädd n i ng stj änstföö u nd
Larmvägen 1

46'l 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brandl 12.se
Webb
y4rryw.brand1 12.se78
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
2020-06-16

Diarienummer
5010-2024-99-13

Norra Alvsborgs
Rädd n i n g stj ä n stfö rbu n d
Dircklionen

g 26 Beslut om att upplåta förbundschef att utgöra tillförordnad förbundschef i

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB)
Nuvarande förbundschef i RMB avser att gå i pension 202A10-31 med sista tjänstgörings-
dag 2020-08-16. Från RMB:s sida har önskemål inkommit om att, som en temporär åtgärd i

avvaktan på en av RMB beslutad permanent lösning av förbundschefsuppdraget, avtala om
att tillforordna NARF förbundschef for detta uppdrag.

Avtal om tillförordnande avser inte uppdraget att utgöra funktionen Räddningschef enligt 3
kap. 16$ Lag (2003:778)om skydd mot olyckor hos RMB. Avtalet kan av båda parter sågas
upp med en uppsägningstid av 6 månader.

Direktionen föreslås anta förfrågan från RMB och att avtal tecknas som reglerar kostnader
samt att uppsägningstid till avtalet anges med 6 månader.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att anta förfrågan och teckna avtal avseende upplåtande av forbunds-
cnef NÄRF att utgöra tillförordnad förbundschef i RMB.

$ 27 Beslut om revidering av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddn ingstjänstförbund.
Förbundet har tagit fram förslag till revidering av Kommunalforbundsordning för Norra
Alvsborgs Räddningstjänstförbund. Revideringen har skett utifrån inkommen begäran från
medlemskommunerna med önskemål om att denna ska anpassas till kommunernas
styrdokument for krisberedskap. Samtidigt har anpassning skett till Kommunallag (2017:725).

Direktionen föreslås fastställa reviderad Kommunalförbundsordning for NÄRF, samt uppdra
åt ordförande och förbundschef att skicka begäran till medlemskommunerna om antagande
av Kom m unalförbundsord nin g för Norra Älvsborgs Räddn ingstjänstförbund.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa reviderad Kommunalförbundsordning, samt uppdrar åt
ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna med begäran om antagande
av Komm unalforbundsordning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

$ 28 Beslut om taxor 2021 tör Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Förbundet har tagit fram ett förslag till taxor 2021 för Norra Alvsborgs Räddningstjånst-
förbund. Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPl)för material och enligt
lönerevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avlalets
bestämmelser. Ar 2021är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 Vo, KPI är 1,3 o/o (jan 2A191

ian 2020) och beräknad lönerevision 2,5 olo.

En revidering kommer att ske av bifogat förslag avseende taxor för brandskyddsutbildningar
för medlemskommunerna. Avtal för brandskyddsutbildningar, som ska gälla för är 2021, är
sänt på remiss till respektive kommun men pga. pandemi covid-19 har kommunerna skjutit
upp ärendehanteringen. Avtalet beräknas vara godkänt och påskrivet under hösten 2020.

Taxor för myndighetsutövning har omarbetats for att anpassas till gällande lagstiftning.
Benny Gustavsson enhetschef samhällsskydd, lämnade en redogörelse över genomförda
förändringar

Norra Alvsborgs
R ädd ni ng stjänstförb u nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brandl 12.se
Webb
www-brand112.se79



ffi SAM MANTRADES PROTOKOLL
2020-06-16

Diarienummer
5410-2420-99-13

Norra Älvsborgs
Rädd n i n g stj ä nstfö rbu nd
Direklionen

Direktionen föreslås besluta att fastställa den nya taxan för är 2021. Taxan ska gälla fr.o.m.
2A21-01-01. Taxor avseende myndighetsutövning är 2021för Norra Alvsborgs Räddnings-
tjänstförbund ska därefter översändas till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
för fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa taxor 2021för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Taxan foreslås gälla fr.o.m .2A21-A1-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända laxor 2A21
avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för
fastställelse.

g 29 Beslut om taxor 2021för sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun
2A21 års taxa för sotning och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun är beräknad
med en genomsnittlig höjning pä 2 %. Sotningsindexet for 2021 är försenat. lndexet är
kopplat till avtalsrorelsen och är uppskjuten till hösten på grund av Coronapandemin.
Taxehöjningen föreslås gälla fr.o.m. den 1 ianuari 2021.

Direktionen föreslås besluta att fastställa 2021 ärs taxa för sotningsverksamheten inom
Färgelanda kommun enligt förslaget. Taxor avseende sotning och brandskyddskontrollår
2021 inom Färgelanda kommun ska därefter översändas till kommunfullmäktige i Färgelanda
for fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa den nya taxan för är 2021 avseende sotning och
brandskyddskontroll i Färgelanda kommun. Taxan föreslås gälla fr.o.m . 2A21-A1-A1.
Direktionen beslutade vidare att tillsända den nya taxan för är 2021 till kommunfullmäktige i

Färgelanda kommun för fastställelse.

$ 30 Beslut om taxor 20211ör sotning och brandskyddskontroll i Trollhättans Stad
2021 ärs taxa för sotning och brandskyddskontroll inom Trollhättans Stad är beräknad med
en genomsnittlig höjning pä 2 %. Sotningsindexet för 2021 är försenat. lndexet är kopplat till
avtalsrörelsen och är uppskjuten till hösten på grund av Coronapandemin.
Taxehöjningen foreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2A21.

Direktionen föreslås besluta alt fastställa 2021 års laxa för sotningsverksamheten inom
Färgelanda kommun enligt forslaget. Taxor avseende sotning och brandskyddskontroll år
2A21 inom Trollhättans Stad ska därefter översändas till kommunfullmäktige i Trollhättan för
fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa den nya taxan för är 2021 avseende sotning och
brandskyddskontroll iTrollhättans Stad. Taxan föreslås gälla fr.o.m.2021-A1-A1. Direktionen
beslutade vidare att tillsända den nya taxan för är 2021 till kommunfullmäktige i Trollhättans
Stad för fastställelse.

$ 31 Beslut om särskild taxa 2021tör servicearbeten inom enhet sotning
I förbundsordningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ingår enbart arbete för
sotning- och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad.
I samråd med på SKR finns inget som hindrar sotningsverksamheten att utföra service-
arbeten så som rensning/ borttagning av fågelbon eller tjärbildning.

Norra Alvsborgs
Räd d ni n g stjä nstförbund
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-81 I 21

E-post
info@brandi 12.se
Webb
www.brand112.se80



Datum
2020-06-04

Diarienummer

Norra Älvsborgs
Räd d n i n g stj ä nstförbu nd
Enhet Samhällsskydd

Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor samt ändring i befintlig taxa för tillstånd enligt lagen
(2010=1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i arbetet med tillsyn över efterlevnaden
av lagen om brandfarliga och explosiva varor sett behov av en ändring av taxans
utformning.

Förslag till ny taxa har utformats så att tillsynsmyndighetens arbetsinsats vid tillsyn
speglas mer rättvist. Taxan premierar även de tillståndshavare som hanterar sina
risker enligt lagar och föreskrifter. Det innebär att inga eller få brister leder till låga
kostnader för tillståndshavarna. Verksamheter med flera brister får högre kostnader

Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen (2010:101 1) om brandfarliga och explosiva
varor bifogas denna tjänsteskrivelse. En rapport som visar hur taxan tagits fram finns
som bilaga till förslaget.

Taxan för tillståndshantering enligt lagen (2010:101 1) om brandfarliga och explosiva
varor har inte beretts mojlighet till samma genomlysning som tillsynstaxan.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ser ändå att en mindre förändring i denna
taxa är nödvändig redan nu vilket gäller tillstånd för explosiva varor. Förslag till
ändring i tillståndstaxan bifogas. En genomlysning av tillståndstaxan kommer att ske
inför beslut om taxor för år 2022.

Benny Gustavsson
Enhetschef Samhällsskydd

Norra Älvsborgs
Rädd n i n gstjänstförbu nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brandl 12.se
Webb
www.brand112.se81



Datum
2020-06-04

Diarienummer

Norra Älvsborgs
Räd d n i n g stj ä n stförb u n d
Enhet Samhällsskydd

Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen {2003=778) om skydd mot olyckor

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i arbetet med tillsyn över efterlevnaden
av Lag QAffi:778) om skydd mot olyckor sett behov av en ändring av taxans
utformning. Verksamheter vi genomför tillsyn på idag är valda med utgångspunkt i

kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. (SRVFS 2003:10 Statens
rädd n ingsverks föreskrifter om skrift li g redogörelse för brandskyddet)

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund riktar behovet av tillsyn i huvudsak mot de
verksamheter där risken för olyckor är störst, där människor kan komma till skada
eller där stora egendomsskador kan uppstå. Norra Alvsborgs Räddningstjänstförbund
har arbetat fram ett "riskvärderingsinstrument" för att värdera risken för olyckor på

verksamheterna.
lndelningen av tillsynsverksamheter med riskvärderingen som stöd har tagits fram
som ett underlag för tillsynsplanedng inom förbundsområdet. De olika kategorierna
bestäms utifrån vilka typer av risker de är forknippade med och hur omfattande de är.
Stöd till dessa bedömningar har hämtats från bland annat BFS 2011:6 med ändringar
till och med BFS 2O19:2 Boverkets Byggregler(BBR), SRVFS 2003:10 och SRVFS
2004:4.
Avsnitt 4.1 "Objektsfaktorer för olika byggnader och anläggningar" i nuvarande taxor
2020 ersätts av "Riskvärdering av tillsynsverksamheter enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor" vilken bifogas denna skrivelse.

Benny Gustavsson
En hetschef Samhällsskydd

Norra Älvsborgs
Räd d n in gstjänstförbu nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brand 1 1 2.se
Webb
www.brand 1 1 2.se82



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

ARENDE 10 Dnr KS 20201443

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal Ll2O20).

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-06-17, 5 85,

o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 9 262.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, S 198.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO TSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
22

5 199 Dnr KS 20201443

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

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader

(kvartal ZlzAZq.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäta gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från

beslutsdatum till InspeKionön för vård och omsorg (IVO), Rappofteringen avser också avbrott i

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott'

Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis'

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

rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till IVO,

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-08-26, S 104'
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

o Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, 8279'

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader

(kvartal ZPAZD.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

J ustera des Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbets

Omedelbar j

SAM MANTRADESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-09-08

bifaller detta.

Eva Pärsson

sida
15

s279 Dnr KS 2020/443

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvaftalsvis.

För andra kvartalet 2020 finns inga beslut som ej verkställts inom tre månader. En avslutad
rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till NO.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-08-26, S 104.
r Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag tilt beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 212020).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -
kvartal 212O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut
inom tre månader (kvartal 2/2020).

Sammanfattning av ärendet

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

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

avslutad rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till NO,

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut 2020-08-26, g 104

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-28 K520201443

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se86



MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Samma nträdesdatum
2020-08-26

sida
13

$ 104 Dnr: SN20201232

Ej verkställda beslut, kvartal Z 2A2A

Beslut
Socialnåmnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader.

Sammanfattning av ärendet
För andra kvaftalet 2020 finns inga beslut som ej verkställts inom tre månader.
En avslutad rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till JVo.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Individrapport 1 (sekretess) bifogas som mejl.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkstållts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVo), Rapporteringen avser också avbrott i
verkställigheten dår biståndet inte åter verkställs inom ke månader fråÄ datum frir avOrottet.
Rappofteringen till fVO sker kvartalsvis.

De insatser som avses med skyldighet att rapportera år fcigande

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

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunen@mellerud.se
Revisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordforanden Daniel lensen {KD): Bifall till socialfrirvaltningens förslag enligt följande:
Socialnämnden godkånner redovisningen av ej verkståtlda beslut inoä tre-månåaer.

Beslutsgång
ordföranden ställer frågan och finner att socialnämnden bifaller detta.

s stgn Utd ragsbestyrka ndeJ usterande
;Å

l' I I
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 16

Äneuor tt Dnr KS 20201443

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen- (SoL) och

lag öm service till funktionshindrade (LSS) ' kvaftal212O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader

(kvartal 212020).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från

beslutsdatum till InspektionåÅ for vård och omsorg (IVo). fapporteringen avser också avbrott i

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott'

Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis'

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

rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till t\/O.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-08-26, 5 104'

. Komm unstyrelseförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse'

o Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, 9 279'
. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, 5 199.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
2L

S 198 Dnr KS 20201443

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

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

o Kommunstyrelseförva ltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, g 262.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-08-2s

sida
T7

s 262 Dnr KS 20201443

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal U2020).

Sammanfattning av ärendet

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

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

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2A20-06-L7, S 85.
o Kom m u nstyrelseförva ltni ngens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej
verkställda beslut inom tre månader (kvartal t12020).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal tl2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre
månader (kvartal L/202O).

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut 2020-06-17, 5 85

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-22 KS 20201443

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se91
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-06-22 K520201443

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut 2020-06-17, 5 85

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrelseförvaltn i n gen

454 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148892



MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTRAD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-06-77

sida

7

585 Dnr:20201232

Ej verkställda beslut - kvaftal 1 2020

Beslut
Socialnämnden godkånner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader.

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verkstållas inom tre månader. Ett beslut
avseende biträde personlig assistans 9 5 2 LSS, ett beslut avseende kontaktperson SoL och ett
beslut avseende utökat trygghetslarm/positionslarm SoL.

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

$änsteskrivelse

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

verkställigheten där blståndet inte åter verkställs inom tre månader från datum för avbrotlet.
Rapporteringen till NO sker kvaftalsvis.

De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

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

Beslutet skickas tlll
he.rurunsn@mgllgp.d,se
Maritha Johansson, verksamhets controller

iitfri":r\
Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 16

ÄRrruor rZ Dnr KS 20201455

Avsägelse av föftroendeuppdrag som 2:e vice ordförande i

socialnämnden, vice ordförande i socialnämndens utskott'
ersättare i miljö- och hälsorådet och ersättare i PoLSAM

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Kerstin Nordström (S) befrias från sina uppdrag som

2:e vice ordförande i socialnämnden, vice ordförande i socialnämndens utskott, ersättare

i miljö- och hälsorådet och ersättare i POLSAM'

Sammanfattning av ärendet

Kerstin Nordström (S) har den 23 juni 2020 avsagt sig uppdragen som 2:e vice ordförande i

socialnämnden, vice ordförande i iocialnämndeni utskott, ersättare i miljö- och hälsorådet

och ersättare i POLSAM.

Beslutsunderlag

o Kerstin Nordströms avsägelse.
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Till Melleruds kommunfullmäktige

Ang. avsägelse av kommunala förtroendeuppdrag.

Kerstin Nordström.

Tack Mellerud för den här tiden som nu funnit sin slutstation. Jag har lärt
mig mycket på denna resa, en omställning från Stockholmsregionen till
Mellerud, som ändå alltid funnits med sedan jag föddes för 80 år sedan.
Nu är denna resa slut av flera olika skäI,

Med detta brev avsäger jag mig mitt förtroendeuppdrag som 2:e vice
ordftirande i kommunens socialnämnd och därmed tillkommande uppdrag.

Västanväga23juni 2020
Med ls

Nordström
stanväga 6

464 93 MELLERUD

Kommunstyrelseko ntoret

2020 -06- 2"5

MMU

,i,tetkn.

95



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-L6

ÄRrnor rg Dnr KS 20201496

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Gert Lund (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i

kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Gert Lund (SD) har den 3 augusti 2020 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

o Gert Lunds avsägelse.
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Jag Gert Lund avsäger
I aa - - I - I

mig ersättarplatsen i

kommunstyrelsen för
sverigedemok raterna

rl'\ I

4,4 S-^!-

202rr -08- 0l \

UDS
Komm unst!,relsekl: ntoret
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

ÄRenor r+ Dnr KS 20201503

Avsägelse av föftroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Karolina Hultman Wessman (C) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i

kommunfullmäktige.

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot

och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Karolina Hultman Wessman (C)'

Sammanfattning av ärendet

Karolina Hultman Wessman (C) har den 5 augusti 2020 avsagt sig uppdraget som ledamot i

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

. Karolina Hultman Wessmans avsägelse.
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MELLEHUDS KOMMUN
Kom m un styrels oköntoret

2020 -09- 0,5'

'fff'ozo/såiari 
eP I an beteckn'

Till Melleruds Komm unfullmäktige

Härmed ber jag om att få avsäga mig mitt förtroendeuppdrag i Kommunfullmäktige på

grund av flytt till annan kommun.

Mellerud 2020-08-05

@h/-wrunu,
Karolina Hultman Wessman
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MELLERUDS KOMMUN

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

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 16

ÄRrnor rs Dnr KS 2020139

Kompletteringsval av ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lisbeth Andersson (C) till ny ersättare i kultur- och

utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Anna Sanengen (C) den 29 januari 2-020 valdes till ny ordförande i kultur-

och utbildningsnämnden efter Tomas Nilsson (C) som avgått ska kommunfullmäktige utse en ny

ersättare.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

Äneruor rs Dnr KS 20201455

Kompletteringsvat av ny 2:e vice ordförande i socialnämnden

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Larsson (S) till ny 2:e vice ordförande i

socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdragen som

2:e vice ordforande i socialnämnden, vice ordförande i socialnämndens utskott, ersättare

i miljö- och hälsorådet och ersättare i POLSAM ska kommunfullmäktige utse ny 2:e vice

ordförande i socialnämnden'

övriga val förrättas av socialnämnden vi kommande sammanträde,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

ÄRrnoe rz Dnr KS 2020139

Kompletteringsval av ny ledamot i socialnämnden

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christine Andersson (S) till ny ledamot i socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdraget i

socialnämnden uppstår en vakans och kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-t6

Änrruor rg Dnr KS 2020139

Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Florence Jonasson (S) till ny ersättare i socialnämnden

Sammanfaftning av ärendet

Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdraget i

socialnämnden och Christine Andersson föreslås till ny ledamot uppstår en vakans och

kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-o9-16

ÄRrruoe rg Dnr KS 2020139

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Andersson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Gert Lund (SD) den 3 augusti 2020 avsagt sig uppdraget som

ersättare i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-L6

Äneruoe zo

Nytillkomna interpellationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till socialnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande för besvarande
vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation till socialnämndens ordförande om
politiskt ansvar för att genomföra heltidsresan i

Mellerud

Dnr KS 2020/539

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur
Mellerud agerat under pandemin för att vara en bra och
attraktiv arbetsgivare

Dnr KS 2O2O/555

Beslutsunderlag
o Interpellationer

Inlämnad av

Michael Melby (S)

Rål tvlagnussen (V)
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I nterpel lation Kom m u nfu I I mä ktige 2O2O-O9 -23

Till Daniel Jensen, Kristdemokraterna i Mellerud

Vad tar du för politiskt ansvar för att genomföra heltidsresan i Mellerud?

Bakgrund

I uppföljning av heltidsplanen 2OL8-2022, som lämnats till kommunstyrelseförvaltningen

2020-05-15, framgår tydligt att en politisk majoritet är överens om en lokal handlingsplan för
Mellerud, för att öka andelen heltidsarbetande som har sin utgångspunkt i att
arbetskraftsbehovet är stort och förväntas öka inom de kommunala sektorerna vård och

omsorg.

I redovisningen till kommunfullmäktige 2020-06-24 framgår att antalet heltid istället har

minskat något, trots att personalen redan under hösten 2018 succesivt hade fått inkomma
med förslag om framtida önskad sysselsättningsgrad.

Av redovisningen till kommunfullmäktige framgår klart och tydligt hur många fler
heltidsarbetande och hur många helårsarbeten som krävs för att personalens inlämnade

önskemål ska kunna verkställas.

Vår syn

Därefter följer en rad bortförklaringar i redovisningen för 2019 och 2020 kring varför inte
heltidresan kunnat påbörjas och genomföras i kommunen. Främsta orsaken har angivits som

att det skulle vara "fackets fel", både i tal och i skrift.

I själva verket anser vi Socialdemokrater att Daniel Jensen, Kristdemokraterna, har haft goda

möjligheter att med sitt politiska mandat under2019 och 2020, kunnat skapa de rätta
förutsättningarna för förvaltningarna så att heltidsplanen kan genomföras och aktiviteter
fullföljas. Dessutom ser vi särskild anledning till att uppmärksamma kommunfullmäktige på

att det förekommer förslag till scheman för heltid som inte möter de krav på anständig
arbetsmiljö eller kommunens mål om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Daniel Jensen, har trots ett litet väljarunderlag, fått ett mycket stort inflytande inom den

nuvarande politiskt styrande majoriteten i Melleruds kommun. Du har förtroendet att
företräda samtliga Melleruds medborgare genom din politiska position som ordförande i

Socialnämnden, ledamot i komm unful lmäktige, kommunstyrelsen och komm unstyrelsens
arbetsutskott.

?020 -08- 27

UN

5
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Vårfråga

Vi Socialdemokrater i Mellerud vill därför fråga dig;

Vad tänker du ta för politiskt ansvar för att skapa förutsättningar, så att heltidsplanen 2018-

2022i Melleruds kommun, genomförs så att de anställdas önskade sysselsättningsgrad blir
verklighet?

För Socialdemokraterna i Mellerud

Michael Melby gruppledare

o
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Interpellation om hur Mellerud agerat under pandemin för att
vara en bra och attraktiv arbetsgivare.

Allmän visstid är den allra otryggaste formen av tidsbegränsad anställning och innebär i praktiken att
arbetsgivare helt godtyckligt kan låta bli att erbjuda fasta anställningar. Detta drabbar främst kvinnor
inom arbetaryrken. Så borde det inte vara. Vänsterpartiet har därfor agerat för att avskaffa
anställningsformen allmän visstid. Lokalt har vi motionerat Itir att kommunen i sin strävan att vara en
bra arbetsgivare inte ska tillämpa anställningsformen. Även om motionen inte gick igenom fanns det
en samsyn på att anställningsformen bara skulle tillämpas undantagsvis. Det finns en samsyn i att
tillsvidareanstäl lning är den bästa anställn ingsformen.

Den rådande pandemin har visat hur viktigt det är att den som har förkylningssymptom kan stanna
hemma från jobbet. Otrygga anställningsformer är en av förklaringarna till spridningen av Covid 19. I
kommunens Coronagrupp har jag ställt frågor om anställningsformer och fått uppfattningen att
Mellerud som arbetsgivare underlättar för sina medarbetare att ftilja Folkhälsomyndighetens råd.

Döm därftir om min forvåning när en timanställning ute i linjen blir sommarens bidrag från
socialfrirvaltningens som uttryck for att Mellerud ska vara en bra arbetsgivare. En enskild medarbetare
känner sig lurad och kommer inte att fortsatta jobba i kommunen. Timanställning eller allmän visstid
ska inte tillåtas i anställningen av sommarvikarier, det leder till otrygghet for individen när det gäller
hur mycket hen ska fa jobba. Men det är helt förkastligt under rådande pandemi eftersom det av
ekonomiska skäl kan tvinga den som är småkrasslig att gå till jobbet.

Även skolforvaltningen uppvisar en skrämmande slapphet under rådande pandemi. I strid med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer har samlingar lor fler än 50 medarbetare kallats.
Arbetsplatsträffar genomförs utan tillgång till ändamålsenliga lokaler eller användning av digitala
verktyg. Två veckor i rad har alla läsare av Melleruds Nyheter mötts av bildbevis på att enhetens
chefer, dessa som ska vara pedagogiska förebilder, inte håller den distans som Folkhälsomyndigheten
rekommenderar.

Uppenbarligen saknas en lokal insikt gällande allvaret i pandemin och tillämpning av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ansvaret for deffa är politiskt.

Jag riktar därftjr denna interpellation till kommunstyrelsens ordforande Morgan E Andersson. Vad gör
Mellerud för att vara en bra arbetsgivare? Vilka satsningar görs for att kommunen som arbetsgivare för
att vi ska tillämpa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hur används digitala verktyg ftir att
möjliggöra frir medarbetare att arbeta hemifrån?

den 4 september 2020
(>

Pål Magnussen (v)

2':lA -0g- a,

lsmK52ozo
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-76

ÄRenoe zr

Nytillkomna medborgaförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag om att vid fulla
återvinningscontainrar meddelar
Melleruds kommun om tömning
KS 2020/453

Medborgarförslag om fritidsbank
KS 2020/502

Medborgarförslag om en större
hundrastgård i Mellerud
KS 2020/540

Medborgarförslag om att bygga ut
hundrastgården i Mellerud
KS 2020/s46

Inlämnad av
Conny Klingborg,
Mellerud

Hannah Andersson,
Mellerud

Carina Bengtsson,
Mellerud

Emma Borghult,
Melleruds

Besvaras av
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
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MELLERUDS

KOMMUN

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 8A MELLERUD

personuppgifterna behandlas enligt PltL. Du medger att information du lämnar f|r lagras och bearbetas

i register av förvattning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser-

Avsändare

Försla senterar här kort ditt försla

i]/'/ u ;./ f"l/q c t/ (/ 7' l/aetfrS Qo ?'t ei nqt/q

.få r-trc"fe/er, /,/c:tt/at;/ C3trr {t;pt) rt1?

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborg arförslag. Motivera gärna varfor du anser att förslag ska genomföras och

hur det i
o

sa kunna ske

Namnförtydligande n ,(l; * ar-

Kommunstyrelsekontoret

Postadress: 464 B0 MELLERUD Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530'180 00 Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: Il744O-S Orgnr: 212 000-1488
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M ed borg arförslag

Fritidsbank

MELLERUDS KOMIUU N
KommunstYrel$ekc iltoret

a

2020 -08- 0,,

Diarienr

lDiarieotan

beteckn

Bakgrund
I vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och friluftsutrustning som

inte längre används, utan bara samlar damm. Det kan vara skridskorna som är urväxta,

skidorna som är for korta, eller flytvästen som har ersatts av en ny. För den som vill prova på

nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det

bli en kostsam historia att köpa utrustning. Då är det bättre att låna först, både för plånboken

och miljön.

Fritidsbanken har, sedan starten 20't3, samlat in utrustning från privatpersoner, föreningar

och foretag och lånar ut den gratis, precis som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Erfarenheten

visar att man genom Fritidsbanken når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i

foreningsverksamhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare

vidare till organiserad idrott och friluftsorganisationer. Lokala huvudmän som vill driva en

fritidsbank blir medlemmar i den ideella fdreningen Fritidsbanken Sverige och får därigenom

rätten att bruka varumärket.

Se fritidsbanken.se

Förslag
Jag foreslår att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning på folkhälsa och

miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl

spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv.

En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan

ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med

frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för

turismen.
Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och anställd platsansvarig, bör delas på flera

förvaltningar och driftansvaret bör ligga under kommunledningskontoret.

Jag föreslår att fullmäktige beslutar att uppdra åt lämplig instans att inrätta en fritidsbank.

Hannah Andersson
Ed5
46492 Mellerud

h a n n a h @h a n n a h a n d e rsson. se

112



M E L 
h1Eä,1,] 

rl+:,;få;l;if,T u *

?0?il -0u- ? 7

MELLERUDS
KOMMUN

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Mell s mmun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Personuppgifterna behandlas enligt PUL. Du medger att information du lämnar flr lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare

Försl resenterar här kort ditt försla

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras och
hur det i så fatt ska kunna ske

Kom m u nstyrelsekontoret

Postadress: 464 B0 MELLERUD Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: 71 74 4O-B Orgnr: 272 000-I4BB
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MELLERUDS
Kommunstyre

2020 -09- 3,1

KOMMUN
lsekorttoret

Diarienr l
l$?oZD /s\'t;

Diarieplanbeteokn.MELLERUDS
KOMMUN

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

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

Avsändare

Försla et resenterar här kort ditt försl

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
m ag. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras och

ska kunna ske

Underskrift 6{\w&gh'4Ll-
Namnförtydligande Emma Borghul t

Kom m u nstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: II 74 4O-S Orgnr: 212 000-1488

ortoch datum uellerud zg/s 2a2o

Namn Emma Borghult

Adress nnolfsbyn rjärdingen 2

Postadress 46494 rve'llerud

E-postadress
emmaborghul t@gmai I . com

Bygg ut hundrastgården

Nuvarande rastgård är för liten för att många hundar i olika storlekar
och människor ska kunna samlas i den och umgås och ieka. crönytan
runtom är tom och borde hägnas in och byggas ihop med den gam1a, så att
två rastgårdar finns i samband med varandra för att hundarna ska kunna
vara separerade om det skulle behövas pga storlek, kön eller

energ'in'ivå. vänersborg har ett mycket bra exempel vid selfragegatan.
ttågon tunnel, agilityhinder, picknickbänk eller liknande i rastgården
hade gjort det mer attraktivt för hundägare att spendera tid i
rastgården med sin hund och eventuellt träna tillsammans med andra.
tttelIerud behöver fIer platser i kommunen dår människor kan umgås
tillsammans utan att betala och vä1digt många älskar hundar.
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