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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Datum Onsdagen den 21 september 2022  

Tid Klockan 18.00 

Plats Tingshuset, sammanträdesrum Tingssalen, Mellerud 
 
Program 
 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Jörgen Eriksson (KIM) och Liselott Hassel (SD) 
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD) och Martin Andersson (SD) 

• Tidpunkt för protokollets justering – 23 september 2022, klockan 08.00 

• Information om Platsvarumärke Mellerud  
 
Ärenden Sida 
 

1.  Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2021 

3 

2.  Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023 24 

3.  Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2023  45 

4.  Gemensam låneförbindelse avseende fastighetslån och avräkningsskuld för  
Stiftelsen Dalslands museum 

62 

5.  Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd  
2023-01-01--02-28  

78 

6.  Nytillkomna medborgarförslag 85 

7.  Anmälan om inkomna ärenden 91 
 
 
Mellerud 2022-09-14 
 
 
 
Roland Björndahl Ingrid Engqvist 
kommunfullmäktiges ordförande sekreterare  
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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 nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-09-t4

ARENDE 1 Dnr KS 20221309

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

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

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

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

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

kontot för växling. Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 202L, för verksamhetsåret 2020
var det totala driftsbidraget t 374 tkr. Noteras skall att inget driftsbidrag från Region/Dalslands
Kanal utgått 2021.Den totala försäljningen för tågtrafiken var under äret728 tkr, vilket är en

fördubbling jämfört 2020 samt något under 2019.

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

Melleruds Kommun har genom ett beslut i kommunstyrelsen den 9 juni 202L, S I27, begärt en
långsiktig finansieringsplan från DWJ.

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

den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, g 127.

. Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2021.
o Revisionsberättelse
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2O2Z-06-2L,5 187.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-08-10, 5 146,
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

ndes sign

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-t0

sida
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s 146 Dnr KS 20221309

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

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

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Sture Bäckström (KIM) i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen
för 2021.

Ärets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på 30S tkr.
Rörelseintäkterna har minskat med 360 tkr till 6 323 tkr. De största förändringarna har skett på

kontot för växling. Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidra g för 202L, för verksamhetsåret 2020

var det totala driftsbidraget I 374 tkr. Noteras skall att inget driftsbidrag från Region/Dalslands
Kanal utgått 2021.Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 728 tkr, vilket är en

fördubbling jämfört 2020 samt något under 2019.

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

Melleruds Kommun har genom ett beslut i kommunstyrelsen den 9 juni 202I, S L27, begärten
långsiktig finansieringsplan från DWJ.

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

den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 202t-06-09, S 127.

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

. Revisionsberättelse
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-06-2I,5 187,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

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

J

"&"r
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-08-L0

sida
5

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

'W Utdragsbestyrka ndesigrl_
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-2t

sida
5

S 187 Dnr KS 2022/309

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)' årsredovisning
och revisionsberättelse Jör 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2021

for Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen
för 2021.

Ärets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på 3Ol tkr.
RörelseintäKerna har minskat med 360 tkr till 6 323 tkr. De största förändringarna har skett på

kontot för växling, Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 202L, för verksamhetsåret 2020

var det totala driftsbidraget L 374 tkr. Noteras skall att inget driftsbidrag från Region/Dalslands
Kanal utgått 2021.Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 728 tkr, vilket är en

fördubbling jämfört 2020 samt något under 2019.

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

Melleruds Kommun har genom ett beslut i kommunstyrelsen den 9 juni 202L, g L27, begärt en

långsiktig finansieringsplan från DWJ.

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

den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens beslut 202L-06-09, g 127.
. Ärsredovisning för Stiftelsen DalVästra Värmlands Järnväg (DWJ) 2021.
o Revisionsberättelse
o Kommu nstyrelseförvaltn i ngens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2021

för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ).

2, bevifia styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ndes n Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning och
revisionsberättelse för 2O2l
Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att Melleruds komm u n

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

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

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

Ärets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på 363 tkr.
Rörelseintäkterna har minskat med 360 tkr till 6 323 tkr. De största förändringarna har skett
på kontot för växling. Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 202I, för verksamhetsåret
2020 var det totala driftsbidraget I 374 tkr. Noteras skall att inget driftsbidrag från
Region/Dalslands Kanal utgått 2021.Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året
728 tkr, vilket är en fördubbling jämfört 2020 samt något under 2019.

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

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

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per
den 31 december 202L och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2021-0-6-09, g 727.

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

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-06-09 KS 20221309

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Komm u nstyrel seförva I tn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se7
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutet skickas till
Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I seförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-09 KS 20221309

Sida

2 (2)
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Arsredovisning för

Stiftels@n Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

Räkenskapsåret
2021.01 -01' 2A21 -12'31

ln nehållsförtecknlng:

Förva ltnin gsberättelse
Resultatråkning
Balansräkning
Noter
Underskrlfter
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Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

1(s)

Förvaltni n gs berättelse

Styrelsen for Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg, 862000-5929, får härmed avge årsredovisning

for räkenskapsåret 2021,

Verksamheten

All m änt am verksamheten

Stiftelsen DWJ, Dal-Västra Värmlands Järnväg, startade sin verksamhet '1987 av stiflarna Bengtsfors

och Melleruds kommuner. Syftet med verksamhelen är att utveckla järnvägstrafiken mellan Mellerud

och Bengtsfors.
UnOe.sörrarmånaderna körs persontågstrafik mellan Bengtsfors och Mellerud samt i samtrafik med

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

Håverud.

Godstransporter utförs mellan Billingsfors och Mellerud under hela året.

Under sonimarmånaderna gäller Västkafiks priserbjudande på DWJ (ex. regionen rult).
En dressinuthyrningsverksämhet startades också under 1987 mellan Bengtsfors mot Gustavsfors.

Unaår ar 1990 inleödes ett dressinsamarbete med Arjängs kommun.

I dag går dot att trampa dressin mellan Bengtsfors-och Arjäng l? kT.,

Stffiälöen omprövar kontinuerligt verksamheten utifrån ekonomiska förutsättningar och

marknadsfaktorer, för att erbjuda kunderna en bra produkt'
konceptet tåg- och dressinträfik utgör ett stort reklamvärde för vårt område, då positiv information

sprids om vår verksamhet.

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

myrXet välfungeranäe samarbåe har inletts med Bantekniska utbildningen vid Vuxenutbildningen i

Ämå1.

Under året avled mångårige styrelseledamoten Sture Torstensson vilken ersattes av Asbjörn .

Andersson.
Stiftelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten under året'

Tågtrafiken

persontågstrafiken har under säsong en 2A2l bedrivits från 24 juni - 25 augusti, Tågtrafikens
omfattnin! har varit kopplad tlll kanalbåtarna där p.afr!_e$n haft viss påverkan med något mindre

volymer. Dock en väsentlig förbättring jämfört med 2020

DWJ blir under sommarmiånaderna än förstärkt länstrafik för tåg som berikar vårt område.
Taxan för linjetrafiken har varit 130 kronor per enkelresa Mellerud-Bengtsfors.
Den totata fdrsäljningen for tågtraflken var under äret728 tkr, vilket är en fördubbling jämfört 2020

samt något under 2019.
RätsUu.äarna, Yl, gick undor hösten till verkstad i Falköping för omfattande underhåll. Detta pågår

även under inledningen av 2022.

Antalet resenärer var under äre17324 st något under normalnivå.

DWJ ingår i Resplus/samtrafikens erbjudande.

Dressinuthyrning

Dressinuthyrningsverksamhet pågår året runt. Det år bara snö och is som kan hindra verksamheten'
Den totala försåljningen för dressinverksamheten var 841 tkr'
vilket är en minsknirig med 14 o/o ftänföregående år. Vi hade mycket begränsad utlandsmarknad även

2021 oah inte sammå tryck från inhemsk turism,

övrlg försälinlng

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

\1s
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Stiftelsen Dal Väska Värmlands Järnväg
862000-5929

2(sl

Marknadsföring

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

Järnvägstjänster och lokuthyrning

lnkomster av försäljning av tjänst åt andra aktörer inom järnväg har uppgått till 18 tkr, en stor
minskning då avtalet med Väte Rail ej förlängts.
Entreprenadtjänster åt Green Cargo har skett i enlighet med fastställt avtål.
Den totala laitvikten var under året 56 224ton, och fcir 2020 51 538 ton,
en ökning med I %.

Ekonoml

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

stifiare lämnat ett f<jistärkt bidrag oå 400 000 kr per kommun Arjängs kommuns bidrag uppgick till 50

tkr.
Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 2A21, för verksamhetsåret 2020 var det totala
driftsbidraget 1,374 mkr. Rörelseresultatet ftr 2Q21 uppgår till plus 5 tkr och var för
2020 plus 41S tl$. Noteras skall att inget drlftsbidrag från Region/Dalslands Kanal utgått 2021.

Personal

Johan Abenius engagerades som VD på ca 40% tjänst (konsult)från 1 mars 2020. Tommy Erlandsson
avslutade sin fastå anstiillning siste november men fortsätter som timanställd under ldas utbildning,
lda Karlsson arbetar 100 7o med såvälgods, växling, administration och den turistiska delen. lda

vidareutbildar sig under året som lokförare.
Säsongspersonål har varit timansiällda med varierande sysselsåttningsgrad i dressin- och
tågverksarnheten.
Underhållsarbeten på dressiner, rålsbussar samt övrig utrustning och spår har utförts av såväl egen
personal som extema leverantörer,
DWJ har avlönat 19 pörsoner under året.

Arets resultat

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

Framtiden

Ekonomin är genom framförallt anpassning av personalkostnader i rimlig balans. Budget för 2022
innehåller inget driftsbidrag från VGR.
Pågående förstudie av den turistiska verksamheten pekar på stor potential både avseende
dressintrafiken som passagerartrafiken,
Utveckling av godstrafiken inkl. terminalen i Billingsfors är likaledes under process. Förstudie om

godsutveöKingi i stort sett klar under året med ett flertal goda affärsmöjligieter i sikte. DWJ har även
åtartat diskussioner msd annat järnvägsbolag avseende samverkan i trafikfrågor.

h:ts
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$tiftelEen Dal Västra Vårmlande Jårnväg
862000.5929

Flerårsöverclkt
Belopp i kr

2018

-39 035
-26

363 170
-35

2019
3

40 789
-51

-1 053 192
.56

t

Resultat sfter finansiella postor

Solidltet, %

11s
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Stlftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

4(s)

Resultaträknlng
Belopp ikr Not 2021-41-01-

2021-12-sl
2A20-01-01-
2020-12-31

Sfrffelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändrlngar av lager av produkter i arbete, färdiga

varor och pågående arbete för annans räkning

Övriga rörelseintäkter

Summa stlftelsens lntåkter

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

immateriella anläggningstitlgångar

Summa stiftelsens kostnader

Rörelseresultat

Flnanslella posfer
Råntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella Poster

Resultat efter finanslella poster

Resultat före skatt

4685277 5171417

168 104
1 470 455 1 512 485

6 323 836 6 683 902

2

-79 048
-4zil 374
-1 910 248

-52 114
4 040 385
-2fi7 233

Årets resultat

-78 183 .71 183

-6 318 849 -6 270 915

4987 412987

-44 022 .49 817

44022 -49 817

-39 035 363 170

-39 035 363 170

-39 035 363 170

11B
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Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

5(e)

Balansräkning
Belopp ikr Not 2A21-12-31 2020-12-31

TlLLGÄNGAR

Anläggningstillgångar

M ateriel I a a n lägg ni ngstillg ån g ar
Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggnlngstlllgångar

Omsättnin gstillgångar

Ko rtf ri s ti g a for d r i n g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa ochbani
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

3

4 338 131 416 314

338 131 416 314

338 131 416 314

187 329
83 097

668 305

29 467
56 269

351 062

938 731

4 554

436 798

4 186

4 554 4 186

943 285 440984

1 281 416 857 298

HB
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Stlftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

6(s)

Balansräkning
ikr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapitat
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

Bundet kapital vid räkenskapsårets stut

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Arets resultat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital

Längfrlsttga skulder
Checkäkningskredit
Summa långfristiga skulder

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

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

No/ 2021-12-3t 2A2A42-31

375 000

375 000

375 000

375 000

-671277
-39 035

-1034447
363 1 70

:l'lo 312 -671277

5

-335 312 -296277

941 606 599 101

941 606

'1765
267 402

7 193
40 102

358 660

599 101

2 185
142744
15 407
70 861

323277

675 122 554 474

1 281 416 857 298

\ls
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Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000.5929

2021-A1-01-
2021-12-31

7(S)

2020-aru-
2020-12-31

Noter

Belopp i kr om inget annat ange.s.

Notl Redovisningsprinciper
Årsredovisning6n har uipiattuts i enlighet med. Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

allmänna rgO EfNRn zbiO:lO Arsredovisning i mindre företag'

Avskriv ni ng s pri n ci per fö r anlägg nl ngstill g äng ar
Avskrivningaientigt ptån baseras pirirsprungtiga ansfaffningsvärden och beräknad nyltjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

År

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

Definltion au nYcheltal
Nettoomsäftning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointåkter samt intäktskorrigeringar

Resu/faf efier llnansiella Poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skafter

Solidrtef
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 7o) i förhållande till balansomslutnir

Not2 Personal

Personal

5
Medeläntalet ansta[oa

$umma

Not 3 Byggnader och mark
2A21-12-31 2020-12-31

53

Ackumulerade
-Md årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början

936 454 936 454

936 454 936 454

.936 454 -936 454

-936 454 -936 454

Redovisat värde vid årets slut

\TB
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Stiftelsen Dal VäEtra VårmlandE Jårnvåg
862000.59e9

Not 4 lnv.entarler, verktyg och inetallationer

8(s)

.t/id årets börjah
-Nyanskaffningar

Md årets slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-Vid årets börian
-Aret$ avskrivning anskaffningsvärden

Md årets slut

Redovlsat värde vld årEts elut

Not 5 Gheckräknlngskredlt

t-12-31 12-31

2 094 260 2 059 260
60 000

2094 260 2119260

-1 677 946 -1 631 763-T8lqq -I1.lpl
-l ?56 129 -1 702946

338 l3t 416 314

2021-t2-31 2A20-12-31

OulnyttJad del

Utnyttjat krodltbeloPP

-58 394 400 899

94t 606 å99 101

\4:b
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e(9)
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

Underskrifter

Bengtsfors 2022-04-14

k
Lisbeth Berglör/ \-/
Styrelseordförande

/1/,//A^
Nils Andre

";:::,i; jlt /
txuu/*

Lars Johansson
Styrelseledamot

q
Mar,ie Therese Harfouche
Styrelseledamot

Andersson
SiyrelseledamotStyrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den )-2022
WeAudit Sweden AB

ttj-.T3.I+
Markus BoltorP
Auktoriserad revisor

Jim Jacobsson
Av stiftelsen vald revisor

,J.,
&q*a fhArry
ffirevisor mJ{r7are
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a.

it'1

Tillföreningsstämman iSTIFTELSEN DALVÄSTRAVÄRMLANDSJÄRNVÄC, org.nr. 862000-
5929

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen for STIFTELSEN DAL VÄSTRA VARMLANDS
JÄRNVAC för räkenskapsåret 2021.

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

3l och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förva ltni n gsberättelsen ä r fören I ig med å rsredovisn i ngens övriga dela r.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och
balansrä kningen.

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

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

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

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

Revisorns ansvar

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

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

De av kommunerna valda lekmannärevisorernas ansvar

Vi har utfört en revision enligt revrsionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och stållning.

Transaktion 09222115551 46947 6647 e Signerat WSA3, N483, JJ3, lR2
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
förvaltning for STTFTELSEN DAL VASTRA VÄRMLANDS JÄRNVAC för räkenskapsåret 2o2l

E f ntigt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
i stiftelseförord na ndet el ler å rsredovisningslagen.

Grund för uttalanden

;li har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
härmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till STIFTELSEN DAL

VASTRA VARMLANDS JÄRNVÄC enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, år att inhämta revisionsbevis

61r att med en rimlig grad av säkerhet kunnä bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
. företagit någon åtgard eller gjort sig s[yldig till någon forsummelse Som kan föranleda ersättningssl{y'ldighet mot
föreningen, eller
. på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen eller stadgarna.

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

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

alltid 
-kommer att upptäcka åtgårder eller försummelser som kan föranleda ersättningsslgldighet mot föreningen, eller att

ett förslag till dispositioner av fbreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska forenihgar. En

ytterligaÄ beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på RevisorSinspektionens webbplats:
www.åvisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Bengtsfors per datum som framgår av påskrift nedan
i)

Auktoriserad revisor Markus Boltorp fÖr WeAudit Sweden AB

Jim Jacobsson
Av Bengtsfors kommun vald revisor

lnger Råberg 
.

Av Melleruds kommun vald revisor

(inträdd i Evert Magnussons frånvaro)

i.

Transaktion 09222175557 46947 6647 e SigneratWSA3, M83, JJ3, lR2
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-06-09

sida
10

SL27 Dnr KS 202L1262

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

KommunstYrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 300 tkr till Dalsland Västra värmland Järnväg (DWJ) för 2021'

2, anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag'

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

finansiering av verksamheten,

Sammanfattning av ärendet

Dals Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har begärt utökat driftbidrag för 2021med 300 tkr av

vardera Mellerud och Bengtsfors kommun till nödvändigt underhåll.

DWJ erhåller årligen ett bidrag från Melleruds kommun på 100 tkr'

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
r Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, g 170.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Jårnväg (DWJ) för 2021.

2. anslaget fi nansieras ur kommunstyrelsens föfogandeanslag'

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

finansiering av verkamheten'

Beslutsgång

Ordfdrande frågar på förslaget och finner aft kommunstyrelsen bifaller detta,

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

J ustera ndes Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen 2022-09-14

ARENDE 2 Dnr KS 20221306

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

respektive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april2022 enades man om att till ägarna äska 2,9o/o

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

Anslagsbeloppet för år 2023 uppgår till totalt 9 754 731kronor. Av anslagsbeloppet avser
B 006 950 kronor Dalslands kanal och 278 346 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 2023 till 1 469 345 kronor.

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

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

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

Äskat anslag ryms inom beslutad ram.

Beslutsunderlag

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

. Ärsredovisning/revisionsberättels e för 2021.
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2022-06-2L,5 189.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-08-10, 9 147.

24



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-r0

sida
6

s 147 Dnr KS 20221306

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

respektive kommun/region.

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

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

Anslagsbeloppet för år 2023 uppgår till totalt 9 754 73I kronor. Av anslagsbeloppet avser
8 006 950 kronor Dalslands kanaloch 278346 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2023 till 1 469 345 kronor.

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

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

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

Beslutsunderlag

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

. Årsredovisning/revisionsberättelse för 202L.

. Kommu nstyrelseforva ltningens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-06-2I,5 189.

ndes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO TSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-r0

sida
7

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med I075 793 kronor för är 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunalverksamhet (PKV).

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

ndes sign Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

sida
8

g 189 Dnr KS 20221306

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1, Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med I 075 793 kronor för är 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

respektive kommun/region.

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

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

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

kostnader uppgår för 2023 till I 469 345 kronor.

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

KanalAB inom de angivna ramarna.

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

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

Äskat anslag ryms inom beslutad ram.

Beslutsunderlag

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

. Ärsredovisning/revisionsberättels e för 202I.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

ndes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-2r

sida
9

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-07 K520221306

Telefon
0s30-180 00

Webb
wwur.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunfullmäktige

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

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

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag for turisWerksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.

Sammanfattning av ärendet

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

respektive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april2022 enades man om att till ägarna äska
2,9o/o enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2023. Framställan om anslag för år 2023 görs
enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

Anslagsbeloppet för är 2023 uppgår till totalt I 754 73I kronor. Av anslagsbeloppet avser
8 006 950 kronor Dalslands kanal och 278 346 kronor avser Snäcke kanal, Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 2023 till 1 469 345 kronor,

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

Äberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verkamhetsåret 2023 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation,

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

Postadress
Melleruds kommun

Kom m unstyrelseförva ltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148829
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
Ekonomichef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g en

Datum Diarienummer
2022-06-07 K520221306

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth,carlstein@mellerud.se

Sida
2 (2)

Beslutsunderlag

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

o Ärsredovisning/revisionsberättels e för 2021.
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STIFTELSEN FöR DALSLANDS KANALS FRAMTIDA BESTÅND

Ilpperud den iJ juni 2022

Till stifurna av Stiftclscn för Dalslarnds kanals frarntida bestånd

Framstållan om anslag till Dalslands Kanal AB för är 2023

Vid Stiftelsens styrclsesamrnantr'äcle <len 29 april 2022 beslutades orn att övervincl:r
anslagslramstälan för 2023 till stiftama elter en indexuppriikning med 2,9 % cnligt SKR PKV-
index.

Ileräkning av :rnslage[ för 2023 framgar av bifogad sarntnanstä]lning och bidragslördclningcn
rnellan anslagsgivarna sker cnligt tidigarc övcrenskommcn rnodell.

Anslagsbcloppct Iör år 2023 uppcar- till totalt I 7 54 731 kronor fördelat på I 006 950 lör
Dalslands kanal, 278 3,16 för Snäckc kanal sant 1 ,1,69 3,[5 lor zrdrninistrativa kostlirder till vilka
Våsffa Götalandsrcgionen bitlrar mcd hela beloppet.

Bidragsmodellcn innebiir att det årliga anslaget är ett rarnanslag och styrelsen för Dalslands

Kanal AB hanterar uppkomna ör'er- och underskotl

Härrned hcrnsrilles att Stiftelsen lör Dalslancls kanals framtida bestånd beviljas bidrirs- enligt
bifog"åd specifi kation till verksarnhetsåre t 2023.

Stiftelsen lör Dalslantls kanals frarntida bestand

Elisabeth Kihlströrn, ordförancle

Enlist

Bilagor
. Ärsredovisningoch revisionsberättelse 2021

r Spccifikation av anslagsfördelning

slFrELsEN FöR DALSLANDs KANALS FRAMTI0A aEslÅNo

Organisationsnummer 862000-3619 tel 0532 447 50 c/o Datslands Kanal AB

Nits Ericsons våg 1, Upperud

464 72 Håverud
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Fördelning

Anslags-
givare

Region
Västra Götaland

Administration

ordinarie

Snäcke kanal

Värmland

Kommun

Bengtsfors
Snäcke kanal

Dals-Ed
Snäcke kanal

Färgelanda

Mellerud
Snäcke kanal

Vänersborg
Snäcke kanal

Amål
Snäcke kanal

Ariäng

Summa
2023

Bidragsgivare
Administration
Kanalen

Snäcke
Totalt bidrag

1 427 935
2 889 838

133 358

37

1 010247 13

1 007 728
36 483

13

466752
15 098

6

78 001 1

1 007 731

37 743

13

2023 års anslagsframställan uppräknat med SKR PKV-index (2202171

Uppräkning Äskat
Dalslands kanal Fördel- med anslag
anslag2022 ning 2,9oÄ 2023

o/o kr kr

41 410

83 805

3 867

29 297

{ 469 345

2973 643
,t37 225

{ 039 544

234 005
I 806

543 496

39 014

15 761

1 131

3

7

29 224

1 058

13 536

438

2262
29 224

1 095

6 786

255

1 036

37

480

15

80

I 036

38

240

9

559

40

559

952
541

288
536

263

955

838

791
061

257

145

257543 496 7

100

Västra götaland Värmland
1 469 345

2973643 1 039544
137 225

g 754 641

Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Vänersborg Amål

15 761

1 036 952

37 541

480 288

15 536

240 791

9 061

559 257

40 145

80 263 1 036 955

38 838

Arjäng
1 469 345

559257 8 006 950

278 346
4 580 213 1 039 544 1 074 493 495 824 80 263 1 075 793 249 852 599 402 559 257 I 754 641
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leffiEngrre F Sqniilq

l{7}

Stiftelsen fiir Dul*lsnds kanåI* f'r*rntid* be$tånel
0rg nr S62S0CI-3619

Å rsredeivisning fiir räkenskapsåret 102 I

5 tyr*l*cn avger fliljancle &rsredovis*ing.

irinehåll

tjJrvsltningsbe r$ttelse
resultatriikning
balansråikning
tilläggsupplyuingar

Onr inte flnnåt !är$ki.lt ailges. redovisas alla belcpp i kroniir, tippgifter inon: parenles åysel
Itiregående år.

$ici*

?
4
5
6

l6{tr'Fv!0r(f}diiur*t€ fu*iB åg4F6tlO.€21€.dSE8.A!E8t$€S58dAt48F PaUo t ol8.
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iaåmEngra E-giqFin{,

$tiftelsen filr llrilslands k**als ti':untida heståncl
tifi?0il{}^.1619

2i?]

FörvaItningsbe rättelse

\ierksamlreten

Å I I m ii n t r;rn l'c'rd.rirnzlrr:tr+r

Sriltare tiir stiftc:lse* iir Vrtsfm Giltalanclsregionen uch l-tegian Vfumlane! srrnt ktlmrriunerna Åmiil,
Fengt:+lirrs. llx!s-hlit, h.l*lleruil. Fiirgcli*rila, \tiilurshr:r'g r.ich Arjiirig.

Stifielsels änrJarui! ilr å111 gen**l åirligli hiilrrrg nr*dr,crk* till tJie k:rncl* *r, lJnisl*rtr"ts K;rnal Åt3r
elril'tun,Jer,tk*tt cch till att hevarit kan:tler för fi"*lnticlen. Stiltelscn iiger s*nr ett l*rl i detta l$5.?trit ar,

ahtierna i l]alslanrlri Ksnat AB. crg rir 556{}{-}{}-,15?3. crr-:h 94.7/å nr akliern;i i K;rnelirktiehol*get Slnr*
Lr:e=Östen, org nr 5560t)9"ll55q,

I: rtin $ un e{ e itt: ii n tlum ti I e' I

Stiftclsens änclarnril h*r ti[[gncioslltts gefti]il] att rle undr:r år'r.rt lrårr stil'tarrut erhålhra nredlen. i likhct
*ted titlig*re år, iivsrtijrts tilI Dalsl*nqls Kau*l AB s*nr aktiriignrtillukott. Erhfrllna mede:l ti'iungilr irr
iiannranstiillningen i nnt 2.

Som fr*nrgår'untlrrr rubriken Fiir;indringar icgc.t kapital pfi:riil;r* J h*r urrder år 21t11 totllt Ii SfKl tkr
ör,erLirts tiil Dnlslunrls Karral AB sorn aktie$garril[$k$tt.

Brir;iltånde kirnailrerksiunh*ten i il\ dgl triinvisi-ui till iirsred*r.,isning*r.r {'ör Fillsiirncls Kanal AB.

1,n.1'rrttrlig* årrrt/e/scr nrirJr'r rtiÅrrlsÅ*;rsrirrf

l\'åsrå !''flxentliga hlindelsel i iiriliet lrar inte iigt runr nncler låikenskt;:siiret, Verkslnihr:ten har unelsrr

iiret inre i någa:t l'r-is*nrlig ulstriickning piiierkats ilv r]r]r{}napånrieniin.

r4nn![a*.Brkxuna4e .1i]4to F:dFdrls.{r?1f {5F8r\'iFc r*fq5EsÅ;4åF FÄtF;ors

https:/lwww.teamengine.com/flleviewer/FileViewer/FileViewer.html?userSessionKey=3i6loi9ahtuwwxgqBsggS692wxhqxl kwtSy33rxivthipqjnyu&loc... 2/8
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Stiftelsen t'ör Dtrlslands kanals frarntiela hestånrl
s6?CIt]0--16t9

Flcrårsöversikt

Bel*np i ikr
Hrhiil ln* til lsklrtr l'rån *tifl:lre
Åretr resultat
Lilrnnut aktie;igart ill skott
Salansnnulutning
litiltelsenri k*pital

Fiirändringar i eget kapital

ti?)

t0t??fl: J

ll 30r
13:Si
r 3 30rl
2 {X}5

I qe2

x):fl
l3 0.+9

t3 ti:10

I 3 ii{tt}
2 {}2il
3 {}rr

Iill9
l] 778
s 753
I ?60
t t94
I 9ti2

?0lq
I 519
I 5l{i
Ist]rl
2 OCIt

1 rt89

$ 39$
s 3fi:

rU:5ä
I .(}85

I $,?3

Ilunde{

$dtcbstlerJql

t -rr7l 40il

llalarrsr,rirt
rcsdlt*{

Årelri

!9!$!4q
[.&n]*sl

*!i!s*s.-nriU$-!ut

- 13 0ila $rlil
Lr oil$ ft00

.lll!!_s!tq

- r3 J{rp unå

.&tliti]

;0t I .llu

l.] !fit$54
"lflt0ldll

I !l!): 3fi4

[l*,krpp vid rir€ts a*gfrng rniisl f*stttiilld
bal*nsriikninp
Är'els ourlöring itr, irrglienele brrlirns
Årcts r*cllvisildr l esuittt
Liimn*t *ktieägartilhh*tt till lluhlandr Klnal AB

Bck4rp vid ,in:ts utgirng I?lI '1(10 j9elt! I3-11+I.tiilt

t0:19
31] i'31

t"r029fi3 I

|]fi?q43t
l.l l8t {t5.{

Isef,lFr{ne l]{iln**l F $å lD RP{r61 1D.8?1e c$88.416r": lOE05$gÄT4l}F Fass 3 ol 6.
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tBffiEnSilE S Signtn!

$titlelsen thr Dalslå'rnds kanals frarntida hestårrcl
862000--1S t9

Resultaträkning

Stiftclsens intåkter
Tillrkott firin stiitarncr

Su rnRra stiftclsens intåikter

Stift*lsrns kastnader
Övrigu stilielsekost*;rcler

Nat r01r-0r,0t
.åfi31-t2"Jr

t_] .ltll 479

l"] 301 ;i79

-ti) 435

-xl425

4t7)

2{t20-01-{tt
.2030.1?.3t

l] (Mq 4l r

13 tl4lJ ,tl I

"tq 800

1

Sunrma stillel$ens kostnader - t9 800

Redovisat årsre*ultst t-l ?*l il54 ll 0tE öl l

IE6tnlEr$q f{Hrn,a!'.l e.Sa;'} iD Ft,tFtl l* 6219.dF18 Å-JFC 7$[tgt8Åt.4t]F FiluF { !l B
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rrÅtrEogrro E-gignrdg

Stift*lsen [i-ir Dalslands ksnals frarntida bestånc*

tt6?000-16 t9

Balansråikning

Tillgångar

A nläggningstillgångar
Fifransiellt anlässnirl gllilleiirtgirt
And*lar i kancernltirelug

$iumma anl*i ggningst illgånga r

0nrså tt n in go*til I gå nga r
{e,aa.qq.lr. Sillh

$umnra unrsiittni n gstillgångnr

Summ* tillgångar

Eget kapitnl och skulder

Eget kapitsl

Bundet cgst kflpital
F'rin eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Uppl upna kosl nadcr och fiiruthctalda i ntiikter

Sumnra kortfristiga skuldtr

Summa eg€t käpitål och skulder

Nat

5(7 i

20tI-It-31 2020-t:.3t

t 1i7t 40fl

t !171 ,,lCIti

I 97i 4t_10

I 971 40i)

33 4fi4

"13 46+

5: :t l0

-52 4t{l

3 0lr* li64 2 t):3 E trl

I 971 ,100

?0 L)64
I 97t 40n

39 910

I Cgt:64 20li llr]

r:500

l: -{0CI

t2 5{1fi

r2500

l tiEJ 86't ? $23 I tq

IoanlEi{,i{E Flcuretl E g{4 rD tl2dF6l l O 6?lF-aiFS AlEC l$E$3S8Å?4l}F Fåoa 5 !{ I
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feasEns$6 E-Sqn!ng

Stiiielsen thr llnlslantJs ka*als frnrnritla hesrrinct
sri?0ilr-)-1619

Tilläggsupplysningnr

Not l Redcvisnings- uch r'årderingsprinciper

:,Atsrcdirvisttingcn är upprättad icnlighr:i rnL:cl år.crcc[{n,isningsl*_ucn ilch BFNÄR 2{}l(i: l{l
Årcredovisrring i mindre l'ör*riig {Klt.

I enlighet nteel bestiitn*r*ls*tna i BFNAR ftll{i;l{} r\r-sr"eelori:;uing itniuclre f?irrlräg ocl'r merl
tilkirnpning av besliiurmefsema i 7 kaP 3 *s årsrrdcvisnirigsi:rge* uprpriittar; intc riågurr
kuncrrmrcdovisning.

Upplysn ingar till rrsrrltatriikrringen

Nnt 2 Tillskott från stiftrr$a

Fegärt tillskott

7 5ö8 t36
I 7e t 4lt)

6(7)

Erirållet tiliskott

7 568 13e
I 7Sl {XlO

Regirrncr
Vilstra Göttil*nil
Vårmland
Kufilntr:nernu
Bcngtsl-ors
llats-EiJ
Färgclanda
Me llerud
V;incrsborg
Amål
Åqing

VCR

I 0?4 7'{t
-171 8tr5

76 547
r 0:5 9s0

l.3li 28.1

i7t 64t
5i"r 362

lt.3t]:974

I t)t4 7"r r

472 865
7.1 .t62

r 025 9*0
ll8 :8.1
571 {1411

* 5tl:x!
U-lU-:l]?

Llpplysningnr till halansräkningen

Not3 Andcl*rikoneerrnftiretag

Aktiema viinlerils i balansliikningen med utgirngspunkt åiån nkti*rnäs kv{}tr':ix3e i respekiiv*
dotlcrlrrlirg. lS 356 aktier rnr:rJ kv*tviirdc- ltitl kr i Ffalslands Kanal ÅB: I 8l-5 60{) kr. lV{otsvat.ar N5.T
tå ar'.bokigels sårnllige rrktier. I 358 *ktier rn*tl kvrtviircle l0{1 kr i K;lnafuktielrolirget Slcra
l,,cr:r-t)stcn: 1.15 8{Xl kr. h'lntsl'arar 94.7 {,å av b*lage is sanrtliga akticrr. Sumnra I g? I 40{) kr.

Tröil.[lvt -ö Pftilr$a: F S v. ll] B2nF8i 10,6? 1F {58å. Al[C r+tt5{ifl,1;4BF Föqr t ,rl B
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Stiftelsen t'cir Dalslands kanals fra*rtiria hestånel
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Elisaberh Kihlstriim
(]rdförand*

h,lorgan E. Ar:dersson

år-r Cnrlsson {iunilla Svnntarp

Tor Wcndcl

Vår rcvisionsbcrä{fr:lsc lrar lårunatl cle:n dag s*nr franrgår al' vår clcktnrni+ka signatur

Öhrlings FricewaterhouseCn*p*rr ÅB

Elin Kock
Auktoriserad reviscr

Clany Tindenryr
Ar Region Våirmland
utsedd flir troesde vald rev isor

rsar.f.tqOrcrmrlg.S,+riD S24FS11F.g2rf 4588-AlEC.l$f0-1?åÄ;4BF PagB:af B
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TeomEngin€ E gEnnG

Rerdsionsberättelse
Till rtyrel$en ! $tift*l*ilr! föt Dsls!ånds kånål$ fråmtidå båståffi srg-nr 862000.t6iS

Rapport om årsradovisningen

t.lttalanden
\,'i har tllforl *n re!,'isian äy årsradovi$ninsen for $tiftei+*n Daisiard* kanalc framtiila bostånd fcir år 1.1*21

Enligit vår uppfatlnin$ här årsredövisningen ijppriltiåts i enlighet nled årsrådovrsninsslägsn oc.h ger en i *lls
våsentliga avsee,ncien råtrb,isånd€ bilrj at siiftelsans finan*iella sti*llning por den 3l dscomher å*21 och av d*+*
Iina.rsieltå resultat för åre{ efili$t årsredovisningslagen. FörvåliningsberåtlBlsen år törenlig med srsIe(.lovisninqen$
övri$a delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen å*tigi god rBvisisnsgBd 1 Sverige. Revisorerrras ansvår snligt d€nna terJ hesknvs nårntåro
i avsrritl€n Den auktorlserade rsvisoms an$vär san]t Den förlrasndevalde revisoms ansvår.

Vi år ob€ro8fi{le i förhållånd€ lill stiftelsen enligt god reviGorssed i Sveri$å. JåS sonr auktörisered {€visor har
fullgjert mitt yrheseliska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser ail d* revisisnsbevis vi har infiåmtat år til{råckiiga crch åndamålssnliga ssrn grund f6r våra *ttalandan.

Styrelsens ansvar
Det år $tyrsl$*ri $ofi rrår ånsvåret Fö. åtl årsr€dovisniilgen ilFpråltås *ch ått den ger en råltvicånde bild sali$l
årsr*dovisningslag€n. gtyrBls€* åmvarar åven för dtsn intsma kontroll som den bedömer är rrödvändig 1ör ali
ilFpråtla en åreredovi*ning s$m inle innehåller någrå våsentligå feiål,.tigheter. \råre sig desså beror !å
o€gen$igl'le{er åli*r på rnisstag,

Virl uppråttändet åv åfsredovisilifl!en ånsva!'år styrslspn för bedrinrningen av stifielsenå tömrågs s11 lsrlsäfit
re(ksamheten. Den upplyser, når så år tillåmpligt, orn förhållandan ssff kan påverka förmågan att fortsätla

're*såmheten BCh at'l ånvånda ånldgåndåt (}m fortsått drift. Antågåndet om tortsätt drift tillåmpåri dock inte om
l,eslut har fattåts om *tt upphi>ra ilr€d verksamhet€fi.

Den auktorlreräde revisömr an51/är

Jeg hår åtl uil6rä r€visiflneR enli*t lntematisnåi $låndård$ on Auditiilg (l5A; ach god rerisioflsred i Syerige. lulitl mål år
atl uppflå en riftlig gräd åu sdkerfiet oft h[Rjvida ,r8redovisningefi $ffm helhel inle innehåller några ?ås€ntiisa
fefaklighetor, -r'ara siS dessa beror på firgenlligheter ell€r på misstas, flch att låmna en revrsicneborätt*)ise sctr
irn€lräller r0inå *ltatanden. Rifilig såhe.l1e1 år en hi4.t gråd åv såkårhet. rnen år in$en garanE för å:t En re'ris;o[ som
utftirs eniigt l$A <lch gnd ravisionrsad i $vorige alltid kommer alt upptäcka an våsentlig fsiaklishcl orn en såclan finns
F€!åkligheter kan ilF$stå på gtund åv aBgentliähetBr tsller mis,Btsg och a*s6s vs.å våsenlligå orn de enskilJ ellor
tillsanrman$ rimligsn kafi torväntfis påve.ka dt eknn'$niska besll|t $om anvåndare fattär nred Srvnd i år$r€dövisningen.

$om dei år" en re\.ision enltpt l$A ån'r'ånder jag prafesBi+n€ll1.l|ndöms o€h har en prof€$6ionetlt sksFtisk
jns.tålininS under hslå reirisi<:R€n. Desåutoni:

r iden$liarar *ch b*dämerjag risknrna {ör våsontliga lolakfighcler i årsredcrvi*ningrn. vare slg dessa beror på

se$*nthgheter elier på misstag. utfsrrlrar och tjt{år gråöskr}ingsåtgårdBr biånd ånnål u!if.ån dåssa riåker öih
irhåmter ret/isionsbåvis soffi år tilhå{:l..liga och åndåndl$€nlig* lör att urSö{å €R Sftrnd lor minff u{lååånd*fl.
Riskefi för ält i,rle uoptåcå(å en 'räsenllig f€laktigh*t till f#jd av oegentligh€terår h{igre ån tdr en våsen!1'S

:trna,fr$in! +nqrnenl C $i$n lC l$66å??S 5.194 4?5F f8*1 {:0d?5€?År€C Påpo 1 cl 4
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TBRrnåf,{ine €-gEn{$

felåktiglrsi eofil b*ror pii ryrisåln{t. efter$.iln oöSe|}tlighåtär kåf! innefåttå a$e}ånds i måsköpi- förfål$knlnfj.
sv$iktli$fl utelåmnanrlen. ielattig hlformfrtiori eller åsitl$såltande av int€rn k{fltroil.

. skåffår jåg mig en iörstå€lse Bv d*n del sv stiflelsene ifite{na kantroll som har betydelse fdr mln revision för
ntt iltfsmla Sranskning8å'tgår.ier sem är lämpligå med hånsvR till öm$tåndirlheterna, men inle för ått utlälå
mi$ önr effektivit*te'l i dån intema kQntrcll4n,

r utvårderår iå* iåmpli{lheten i d€ redouisniilg$grinriper s$m ån{ånds oeh rinligheie* i ålyrslgen$
uilp$kättnlngär i reciovisningen ech tillhörånde upplys*inqar,

. drår jåg ert slulssls om låffplighet€n i ått styrel$en änv&nder åntsgåndsl om fortsatl d{in 
"-id 

upprättånde! av
årsr€d+\,isl'ringen Jag clrar också en ålut$a{s, med Sruild i de inhåmtade rst/isicngb*visen, om hurwidå det
finn* någon vå$entii6 o$åhs,fiolsfaktar stst avser sårJana hånd*leer eller förhållanden som kan leda $ll
lretydårrdö lvrv€l off stiftelcenB förmågå ålt fsrtsåttå vsrk$årnhFJ!ån. Ofl jåg drår slrrtsåts€fi å!t d6t Finns en

r'äsenllig osåherhetåfäktor. måste ieg i revi*i$nsbeiätls{$en få$tå uFtrrtår*$åmhelen på upplysningårna i

årsredovisningen oor deri våsEntliga osåkerhebfaktcrn eller. om sådana ripplysninger år otillråckliga,
modifierff i.rttälåndsl öm åryredtvisni.lg€n. &4inä slulsåtr€r ba+er*s på de r€visipnsbåvi8 $om inhämtas fuan]

till ctatumet fnr revieionsberåiteisan. Dact kan lramlida håndelser eller fårhåtlanden gör* alt sn sti{telse inte
långre kårl förtsÅtts verksafi h€tsn.

' utvärderä.jåg rJen åvargripandå pres€ntationBn, slrukturen oöh innehållet i årsroclovisningon, dåribland
upplysnifigarna. öch dm år$redDv.isn;flgen ålerge.de underliggande lrcn$åklion€rnä sch hånd€li6må på *!t
sålt sorn går ön råttvistnde biid.

JEg måst6 infomrera styrelson am btand annai revisionens pianeracle om{atlning oc*r inriklning samt tirjpunkten
lör den. Jag måst€ ocksA infsnnera om b€tydeis€fullä iåkttsgels€r under revisione*. dfrrjbland eventri*lla
betydandf brist€r arlBfl inlerne konlrollc* sam iåg identitierat.

Dan förtroondevalde r€visörns an.$vär

Jag här ått uiförå Fn reviåion 6nlitt $tinBl$elågefi och dårfi€rl Bnligt god .evisronesed ! $veiige. Mnt nlål år 6tt
a.Jppnå en rinrlig gråd dv sak€rllet sin huruvi'Js åBredövisningen hår uppråtiåts i enlishe! rBed
årsr*drrvisr;irtgslage{r uulr u'ilr årsretluvisningerr ger e:n råtlvisande bild av stittels$ns rectlllål och st5l]ning.

Rapport om ändra krav enligt lagar och sndra författningar

Uttalande
Utöv€r vor r6visia* av årsredoviEninssn lrär vi å1,,€n utfiirl en {evision äv r!-vrelsens fbrvaltning för $tiftel$en for
Falsiands kanias framtida bestånd får år 2821.

Enlig vår upp{atlning här slyrels€lsdamöiema inta hanc!lat i strirt m€d atiftalselagsn. sli{lelsefårardnanCot ellnr
å rgrecio'risningslaSen.

Grund för uttalande
Vi har utlöri revislonen eFligt göd revislanssed i Sven$*. våfi an6var enli$t de$na beshrivs nArffiaw i åvånitle!
RevrsåiFfiå$ 6il$vår. Vl år fibsröende i {örhållande lill ctiltelsBn ertliul god revisorsåed i Svorige Jng *nm
åuk{o{iseråd revis$r fiår I ör,iigt fullgiorl mitt yrk€setislG attsvän Fnii0l desså kra\j.

Vi åfiser atl de revieionsbevis vi här inhårntat år tilhåct$l$a oct? åndåmålsenlig* so*i år$rld för vårt rrttalanrle.

$tyrelsens änavar
Dot är styrolsen som har ansvaret för fånraltrtngen cnligl sfiftatn*rlagan och sliftelsef{irordnnnctet

åau3
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Revisorernas ansvar
Vår{ n}ål betråfånds revi$ionen åv örvältfiirrgen. och därmed vår! utlålånde, å{ ån lnhåmtå revl$ionsb€vl5 For å[
roed en rinrlig grad av sökerhal kunna bedrima sm någ*n $tyrels*le{tåmct i något våsentligt avs{,Fnda:

. ftlretagit någon åtgåtd eller gjorl *ig skyidig tiil någon forsumrrelse eam kan föranlecia erså$fiings.skyldighnt
rnot stiflsl$en erller orn del frnne skål tör €nttsdiEände, öller

. på nå{ot annilt ffåtl handlåt i $kid måd stiftels€fE$en. stiftelseföroFlnånd€t eli€r årgredovisnin{glagen.

Rimlig $åkerhet år en 116$ gråd åv $åkerh€t. |t'ån inge.'{ *åtånli fai,r €ll en revisiofi sr{n uttsrs enligt grd
revi$ion$ssd i $verig*r alltid kcrnm*r ali upptåcha åtgårder eller försumnrelser som kan f<i*anleda
ersål${r'lgsekyldiqhet $iot stiftel$en.

Surn en del öv en revlsion enligt g*d revisiorssed i Sv*rige ar,vånrJclr der] åliktcdseråd€ revi**rn pröfhsiisn*llt
omdÖflre och hät en prcfessionellt skepti$h instållning r.rnr{er hela revisicflen. Oran*kningen av förvaltningen
grundar si$ fråm$l på rsvi$isnorr * råkanskapern*. Vilkå lilik€rmnrånd6 grinskningsåtgärdår i$m utförc bss6ras
på defi auktoris€rade revi$öms proFessionelis bedöfinin0 $c.h ovdgs yålds reviscr€rs bedöfixfiin$ fit€d
utgång$punki i nsk och våwntlighet. Oet innebår atl vi fskussrflr gråntkningen på sådan* åtgårder. amråclen och
för.tlålfåndefi sonl år våsenuigå {{lr verk$åmheten och dår åvs!€g och öysrtrådslser $kul,e hs sårshild tletydeleä för
$tr*etsens sil*åtion. Vt gåt igencnr och prövar tättade beslut, besltrtsundGrlsg. vidtåfnå åi$ärdBr ach åndra
fårhållanden sofxt;ir roi€vånb för yårt utt*iande.

Kårtstsd det dslrr& som ltåmgår sy vår digiläla sigflåtur

Öhrlirrgs Pric€rråterho!secoopors AB

Elin K*ck

Auklorlse€d .€r'isor

*onny Tindemyr

Förtroenejevalci reviaor

36v3
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-09-L4

ÄREt{Or S Dnr KS 20221393

My.nd ig hetstaxo r fö r N orra Älvsbo rgs Rädd n i n gstjä nstfö rbu nd
(NARF) 2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets-
utövning och myndighetstillsyn för 2023. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäKige.

Taxans uppräkning utgår från KPI för material och enligt uppskattad lönerevision för
personalkostnader (totalt 2,5 o/o). Beräknad lönerevision är 2,5 procent (SKR februari 2022).
Prognos for KPIF avseende 2023 är 5,0 procent. Då ingår effekten av det nya pensionsavtalet
och pensionskostnaderna för NÄRF betalas av kommunerna enligt avtal. För är 2023 är
medlemsbidraget uppräknat med 2,3 o/o.

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 23 juni 2022, $ 31,
att fastställa taxor för 2023. Taxan föreslås gälla från och med 2023-01-01, Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor för 2023 avseende myndighetsutövning till kommunfull-
mäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

. Förslag till taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbund med bilaga.
o Direktionens beslut 2022-06-23, 9 3L.
. Begäran om antagande av taxor för 2023 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
o Kom m u nstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-09-06,5 235.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-09-07, 5 168.
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-07

sida
2t

J

S 168 Dnr KS 2022/393

My.nd ig hetstaxor fö r N o rra Älvs borgs Rädd n i n gstjä nstfö rb u nd
(NARF) 2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets-
utövning och myndighetstillsyn för 2023. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxans uppräkning utgår från KPI för material och enligt uppskattad lönerevision för
personalkostnader (totalt 2,5 o/o). Beräknad lönerevision är 2,5 procent (SKR februari 2022).
Prognos för KPIF avseende 2023 är 5,0 procent. Då ingår effekten av det nya pensionsavtalet
och pensionskostnaderna för NÄRF betalas av kommunerna enligt avtal. För år 2023 är
medlemsbidraget uppräknat med 2,3 o/o.

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 23 juni 2022, $ 3L,
att fastställa taxor för 2023.Taxan föreslås gälla från och med 2023-01-01, Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor för 2023 avseende myndighetsutövning till kommunfull-
mäktige i respeKive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

. Förslag till taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
o Direktionens beslut 2022-06-23, I 31.
. Begäran om antagande av taxor för 2023 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, 5 235.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

*J Utdragsbestyrkande
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Komm unstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTN,ÄOTSPROTO KO LL
Sammantr'ädesdatum
2022-09-06

sida
t7

S 235 Dnr KS zozzl3g3

My.nd ig hetstaxor för Norra Älvsborgs R äddn i n gstjä nstförbu nd
(NARF) 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, atl fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor
för rnyndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt foreliggånde förslag,

Sarnmanfattning av ärendet

Norra Äivsborgs Räddningstjånstfdrbund har översänt forslag till taxor för myndighets-
utÖvning och myndighetstillsyn för 2a23. Taxorna ska fastställas av rnedlemskommunernas
kommunfullmåktige.

Taxans uppräkning utgår från KPI för material och enligt uppskattad lönerevision för
personalkostnader (totalt 2,5 o/o). Beräknad lönerevision är 2,5 procent (SKR februa ri 2022).
Prognos för KPIF avseende 2A23 är 5,0 procent. Då ingår effekten av det nya pensionsavtalet
och pensionskostnaderna for NÄRF betalas av kommunerna enligt avtal. För åi ZOZ3 ar
medlemsbidraget uppräknat med 2,3 o/o.

Direktionen för Norra Älvsborgs Råddningstjänslförbunds beslutade den 23 juni 2022, g 31,
att fastställa taxor for 2023, Taxan föreslås gälla från och med 2023-01-01. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor för 2023 avseende myndighetsutövning lill kommunfull-
mäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

. Förslag till taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.. Direktionens beslut 2022-06-23,9 3t.
' Begäran om antagande av taxor för 2023 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordftjranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra
Alvsborgs Räddningstjänstforbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för
2023 enligt föreliggande förslag,

Beslutsgång

Ordfrjranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

,***W 
"å Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Mynd ig hetstaxor för N orra Alvsborgs rädd n i n gstjä nstförbu nd ( NARF)
2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfaftning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor for myndighets-
utövning och myndighetstillsyn för 2023. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxans uppräkning utgår från KPI for material och enligt uppskattad lönerevision för
personalkostnader (totalt 2,5 o/o). Beräknad lönerevision är 2,5 procent (SKR februari 2A22).

Prognos för KPIF avseende 2023 är 5,0 procent. Då ingår effekten av det nya pensionsavtalet
och pensionskostnaderna för NÄRF betalas av kommunerna enligt avtal. För är 2023 är
medlemsbidraget uppräknat med 2,3 o/o.

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 23 juni 2022, Q 3I,
att fastställa taxor för 2023.Taxan föreslås gälla från och med 2023-01-01. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor för 2023 avseende myndighetsutövning till kommunfull-
mäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

. Förslag till taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.

. Direktionens beslut 2022-06-23, g3L

. Begäran om antagande av taxor för 2023 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Begäran om antagande av taxor 2O23, NARF

Direktionen beslutade 2022-06-23, $ 31 att fastställa taxor 2023 för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2023-Ot-01.. Direktionen beslutade vidare att
tillsända taxor 2023 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun för antaga nde.

Förbundet översänder härmed förslag till taxor avseende myndighetsutövning för år 2023 för
antagande av kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Tro I I h ätta n 2022-07 -0t

Ann Gustavsson
Förva ltn i ngsassistent

Bilagor:
Sammanträdesprotokoll Direktionen NÄRF 2022-06-23, 531
Taxor 2023, Tillsyn och tillstånd (Myndighetsutövning) för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Norra Alvsborgs

Räddn i n gstjänstförbund
Datum

2422-06-23
Diarienr

5010-2022-134-16

9 31 Beslut om taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
HFD (högsta förvaltningsdomstolen) har i beslut slagit fast att det är de ingående medlems-
kommunerna, inte kommunalförbundet, som ska fatta beslut om taxa for verksamheter som grundas
på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning. HFD:s beslut innebär att det är fullmäktige i

respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor för myndighetstillsyn och myndighets-
utövning. Taxan ska då omfatta den egna kommunens kontrollobjekt.

Taxor för tjänster och material beslutas av direktionen. Uppräkningen utgår från KPI för material och

enligt uppskattad lönerevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt
avtalets bestämmelser. Är2023 är medlemsbidraget uppräknat med 2,3 o/o,RPlär3,69o/o(jan2027/

jan 2A2! och beräknad lönerevision 2,5 Yo.

Justering: Taxor för utbildning hjärt- och lungräddning avseende ej kommunala aktörer utgår

Direktionen föreslås besluta att fastställa den nya taxan för år 2O23. Taxan ska gälla från och med
2023-01-01. Taxor avseende myndighetsutövning ska därefter översändas till kommunfullmäktige i

respektive medlemskommun för fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa taxor 2023 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan

gäller från och med 2023-Ot-01.. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2023 avseende,

myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för fastställelse. 1\/
I I 'l(it'r\

,1n

//u-//L'
Norra Ätvsborgs
Räddningstjän stförbu nd
Larmvägen 1

Telefon växet:
0523_-26 59 00
O rgan isationsn r:

E-post:
info@brand 112.se
Webb:50
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Förslag Taxor 2023 - Titlsyn och titlstånd
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Förslag Taxor 2023 - Tittsyn och tillstånd

1. Allmän information
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) genomför tillsyn och handlägger tillstånd på

uppdrag av förbundets medlemskommuner. Denna myndighetsutövning utförs enligt lag (2003:778)

om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:10L1) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Grundprincipen för avgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Påbörjad timme räknas som heltimme.

Avseende taxor för myndighetsutövning gäller det som står under aktuell paragraf, inga awikelser får
förekomma.

Uppräkning
Personalkostnader u ppräknas en ligt budgeterad lönerevision (*AKl).

Beräknad AKI för 2023 = 2,5 lo

*AKl 
= Arbetskostnadsindex

Fastställelse
Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning har fastställts av medlemskommunernas
kommunfullmäktige enligt nedan.

Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Trollhättans stad
Vänersborgs kommun

2022-XX-XX KFSXX, dnr 2022/XX
2022-XX-XX 9XX, dnr K52022/XX
2022-XX-XX KFSXX, dnr 2022/XX
2022-XX-XX SXX, dnr K52022/XX
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Förslag Taxor 2023 - Tittsyn och tittstånd

2. Tillsyn och tillstånd
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund får enligt 5 kap. 4 5 i lagen om skydd mot olyckor (LSO) ta ut
avgift vid tillsyn av en byggnad eller anläggning som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 2 5 i LSO.

Tillsyn enligt LSO beslutas i förbundets tillsynsplan.

Taxan reglerar även avgift för regelbunden tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE).

Beräkning av avgift och faktorindelning
Grundbeloppet för tillsyn och tillstånd justeras en gång om året, i samband med att ny taxa fastställs

av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Beräkning av avgift sker genom att grundbeloppet

multipliceras med den faktor som gäller för verksamheten enligt tabeller i avsnitt 3-5.

Avgiften innefattar ersättning för genomgång av nödvändiga handlingar, tillsyn, resor och

dokumentation.

Om tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samplaneras med tillsyn enligt lagen om

skydd mot olyckor beräknas taxan med utgångspunkt från de antal faktorer som anges genom

riskvärdering enligt LSO. Till detta adderas 1 faktor för hantering med L-5 hanteringsställen eller 1,5

faktor för hantering med 5-10 hanteringsställen. Verksamheter med mer än 10 hanteringsställen ska

inte samplaneras utan hanteras som ett eget tillsynsärende.

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO

Faktorerna för tillsyn enligt LSO baserar sig på riskvärdering av verksamheter, där en låg riskbild för
olyckor ger lägre faktor och en hög riskbild högre faktor. Riskbilden delas in i fyra kategorier för
verksamheter och är ett mått på hur omfattande en tillsyn är.

Uppföljning av föreläggande vid tillsyn enligt LSO debiteras ägare eller nyttjanderättsinnehavare
genom timdebitering. Vid händelsestyrd tillsyn bestäms avgiften genom timdebitering enligt gällande

taxa.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE

Faktorförtillsyn för brandfarliga varorgrundarsig på hur många hanteringsställen som finns i

verksamheten. Definition av hanteringsställe finns i dokumentet "Rapport för taxa LBE 2021" som är

en bilaga till beslutade taxor. Vid tillsyn av explosiva varor bestäms faktorn av produkternas

begärlighetsgrad, det vill säga hur stöldbegärlig varan är. Om följden av tillsyn innebär krav på

åtgärder av brister genom förelägganden och uppföljning ger det en förhöjd avgift.

Efter tillsyn enligt LBE debiteras tillståndshavaren.

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE

I handläggning av tillstånd enligt LBE ingår ett avsyningsbesök samt anmälan och godkännande av

föreståndare. I de fall det krävs fler än en avsyning debiteras sökanden för handläggning enligt
gällande taxa, timdebitering. Avgift för tillståndshantering debiteras sökanden efter beslut i

tillstå ndsä re nde.

Grundbelopp/ timdebitering

I rillsyn/tillstånd (AKl)

Grundbelopp

Uppföljning av tillsyn

Enhet

fa kto r

tim

Summa

t147,
L 147
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Förstag Taxor 2023 - Tiltsyn och tittstånd

3. Faktorer för olika byggnader och anläggningar
Riskvärdering av tillsynsverksamheter enligt LSO
lndelningen av tillsynsverksamheter har tagits fram som ett underlag för tillsynsplanering inom
NÄRf :s fyra medlemskommuner. De olika kategorierna bestäms utifrån vilka typer av risker de är

förknippade med och hur omfattande de är. Stöd till dessa bedömningar har hämtats från bland
annat Boverkets författningssamling, BFS 20LL:6, med ändringar till och med BFS 2OL9:2, Boverkets
byggregler (BBR), Statens räddningsverks föreskrifter, SRVFS 2003:10 och SRVFS 2OO4:4.

Ytterl iga re påverkansfa ktore r
Det finns ett antal faktorer som ger upphov till att en verksamhet är mer riskfylld men som inte
grundar sig i vilken typ av verksamhet som bedrivs.
Om någon av dessa omständigheter råder kan verksamheten flyttas upp ett steg i de olika
kategorierna:

o Verksamhet som bedrivs i en byggnad med ett stort kulturhistoriskt värde

r Verksamheter med komplexa skyddssystem.

o Exempelvis skyddssystem som inte beskrivs inom bygglagstiftning eller genom att de

har fra mtagits genom a nalytisk dimensionering.

Låg riskbild (tematillsyn) - 4 faktorer
Låg riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

r Verksamheten kan innefatta ett mindre antal personer med följande förutsättningar;

o God lokalkännedom

o Ej alkoholpåverkade

o Riskkällor och brandbelastning med liten omfattning i förhållande till antal personer och

verksamhetstyp.

o Verksamheten bedrivs inom en byggnad med enkel byggnadsutformning.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en låg riskbild:
o Förskolor eller skolbarnomsorg med upp till 90 barn

o Markplan

o Bedrivs dagtid

r lnrättningar i vård och omsorg för färre än tre personer

o Hjälpbehov vid utrymning

o Markplan

o Bedrivs dagtid

Exempelvis behovsprövad daglig verksamhet,

r Samlingslokaler som maximalt kan användas av 50-L50 personer

o Alkohol serveras i begränsad omfattning
o Låg brandbelastning (<800 Mj/m')

Exem pelvis bygdegå rda r.

o Vattennära områden

o Enligt SRVFS 2007:5

o Flerbostadshus, kontor eller liknande med 4-L0 våningar ovan mark
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Förslag Taxor 2023 - Tiltsyrr och tittstånd

Begränsad riskbild - 5 faktorer
Begränsad riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

r Verksamheten kan innefatta ett begränsat antal personer med följande förutsättningar;

o Hjälpbehov vid utrymning

o Alkoholpåverkade

o Utan god lokalkännedom

o Sovandes

r Riskkällor och brandbelastning med begränsad omfattning i förhållande till antal personer.

r Verksamheten bedrivs inom en byggnad med viss komplexitet avseende

byggnadsutformning.

o Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de

bor med.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en begränsad riskbild:
o Förskolor eller skolbarnomsorg.

o Ej i markplan, eller

o fler än 90 barn, eller

o bedrivs nattetid.

r lnrättningar för vård och omsorg med 3-20 personer.

o Hjälpbehov vid utrymning

o Kan bedrivas nattetid

Exempelvis behovsprövade särskilda boenden.

. Gemensamhetsboende för 3-36 personer.

o Exempelvis HVB.

r Hotellverksamhet eller liknande med plats för maximalt 49 boende.

o Exempelvis hotell, vandrarhem eller anläggningsboende.

o Samlingslokaler som maximalt används av 50-150 personer.

o Hög brandbelastnine (>800Mj/m2), eller

o alkohol serveras i mer än begränsad omfattning

Exem pelvis resta u ra nge r med serve ringsti llstå nd.

o Samlingslokaler som används av 151-300 personer.

o Låg brandbelastning (<800 Mj/m2), eller

o Alkoholserveras i begränsad omfattning

Exempelvis skolor, resta u ra nger uta n serveri ngsti I lstå nd e ller vissa

livsmedelsbutiker.

r lndustriverksamhet med 20-150 personer sysselsatta samtidigt.

o Låg brandbelastning (<800 Mj/mt)
o Flerbostadshus, kontor eller liknande med fler än tio våningar och upp till 16 våningar ovan

mark.
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Förslag Taxor 2023 - Tittsyn och tittstånd

Hög riskbild - 5 faktorer
Hög riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

o Verksamheten kan innefatta ett stort antal personer med följande förutsättningar;

o Hjälpbehov vid utrymning

o Alkoholpåverkade

o Utan god lokalkännedom

o Sovandes

. Riskkällor och brandbelastning med stor omfattning i förhållande till antal personer.

. Verksamheten bedrivs inom en byggnad med komplex byggnadsutformning.
r Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de

bor med.

o Verksamhet med stor miljö- eller hälsorisk på grund av hantering av farliga ämnen.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en hög riskbild:
r lnrättningar för vård och omsorg för 2L-150 personer som har hjälpbehov vid utrymning.

o Exempelvis vårdcentraler och behovsprövade boenden.

r Gemensamhetsboende för fler än 35 personer.

o Exempelvis HVB.

o Hotellverksamhet eller liknande med plats för 50-250 boende.

o Exempelvis hotell, vandrarhem eller anläggningsboende.

o Samlingslokaler som maximalt kan används av L51-300 personer,

o Hög brandbelastnine (>800Mj/m2), eller

o alkohol serveras i mer än begränsad omfattning

Exempelvis mindre galleria, shoppingcenter, arkiv eller restaurang/nattklubb

med serveringstillstånd.
o Samlingslokaler som maximalt kan används av 30L-600 personer.

o Låg brandbelastning (<800 Mj/m2), eller

o alkohol serveras i begränsad omfattning

Exempelvis större skola, livsmedelsbutik, biograf.

o lndustriverksamhet med 20-151 personer sysselsatta samtidigt.

o Hög brandbelastning (>800Mj/m'z).

o lndustriverksamhet med 151-300 personer sysselsatta samtidigt.
r Verksamheter som bedriver miljö- eller hälsofarlig verksamhet.

o Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken (1998:808).

r Flerbostadshus, kontor eller liknande med fler än 16 våningar ovan mark.

o Garage med ett plan under mark och med en yta större än 2 000 m2.
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Förstag Taxor 2023 - Tittsyn och tittstånd

Omfattande riskbild - 6 faktorer
Omfattande riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

r Verksamheten kan innefatta ett stort antal personer med följande förutsättningar;

o Hjälpbehov vid utrymning

o Alkoholpåverkade

o Utan god lokalkännedom

o Sovandes

o lnlåsta

o Riskkällor och brandbelastning med stor omfattning i förhållande till antal personer.

. Verksamheten bedrivs inom en byggnad med komplex byggnadsutformning.
o Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de

bor med.

r Verksamhet med stor miljö- eller hälsorisk på grund av hantering av farliga ämnen.

o Verksamheter där det finns riskkällor och som kan ge upphov till omfattande skador för
tredje part.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en omfattande riskbild:
r lnrättningar för vård och omsorg för fler än L50 personer som har hjälpbehov vid

utrymning,

o Exempelvis sjukhus och behovsprövade boenden.

r Hotellverksamhet eller liknande med plats för fler än 250 boende.

o Exempelvis stora hotell eller anläggningsboende.

r Lokaler med personer som är inlåsta.

o Exempelvis arrestlokal, kriminalvårdsanstalt eller rättspsykiatri.
o Samlingslokaler som maximalt kan används av fler än 300 personer.

o Hög brandbelastning (>800Mj/m2) eller,

o alkohol serveras i mer än begränsad omfattning
- Exempelvis större galleria, shoppingcenter, eller

resta u ra ng/nattklu bb med serveringsti llstå nd.

e Samlingslokaler som maximalt kan används av fler än 600 personer.

o Fritidsanläggningar med platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak
r lndustriverksamhet som har fler än 300 personer sysselsatta samtidigt eller som är

större än 5 000m2.

. Garage med fler än ett plan under mark och med en yta större än 2 000 m2

o Vissa tunnlar som är längre än 500 meter.
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Förslag Taxor 2023 - Tittsyn och tittstånd

4. Tillstånd brandfarliga och explosiva varor
Brandfarl varor
Avslag på ansökan
Då onsökon avslås debiteros den sökande för nedlogd arbetsinsats och dokumentotion.

Anmälan av ny föreståndare
Anmölqn av ny föreståndore för hantering (ej i sambond med tillståndsonsökon)
Avsyning
En ovsyning ingår itillståndshonteringen. Vid behov av fler avsyningor tillkommer ovgift.
Ändring av gällande tillstånd
Ändringar iform ov komplettering, föröndring, förliiggning, ögorbyte etc.

Gö I Ie r u nd e r ti I lstå ndets g i ltig hetsti d.

Tillstånd för mindre omfattande hantering
För mindre verksomheter, exempelvis hontering av gosol på restaurong eller brandfarligo
varor iförsiiljningslokal. Hontering ov mindre behållore eller endast en cistern.

Tillstånd för hantering
För m e d elstora ve rkso mh ete r, e xe m pe lvis be ns i nstotion e r, tro nsportd e på e r, m i nd re

industrier eller endost en cistern.
Tillstånd för omfattande hantering
För storq verksomheter, exempelvis industrier och liknande, flero cisterner eller stora
hanterade möngder.
Speciella fall
Vid ansökon som innebör utökod hondlöggningstid, exempelvis på grund av ej kompletta
onsökningshandlingar eller örenden som på annot sött kröver stor orbetsinsots debiteros
örendet löponde.

Explosiva varor
Avslag på ansökan
Då ansökan ovslås debiteras den sökonde för nedlagd arbetsinsats och dokumentering.
Ändring av gällande tillstånd
Ändringor i form av komplettering, föröndring, ögarbyte etc. Göller under tillståndets
giltighetstid.
Godkännande av ny föreståndare
Godkiinnonde ov ny föreståndare till hanteringen (ej i sombond med tillståndsansökon).
Avsyning
En ovsyning ingår i tillståndshonteringen. Vid behov ov fler avsyningor.

Tillstånd för hantering utan förvaring
Ingen förvaring ov explosivo voror, enbort överföring, onvöndning och annon hantering.
Tillstånd för småskalig hantering
Exempelvis hobbyverksamhet upp tiil 3 kg.

Tillstånd för mindre omfattande hantering
För verksamheter med hantering av upp till 700 kg explosivo varor.
Tillstånd för hantering
För verksomheter med hontering ov mer ön 700 kg explosivo voror.

Speciella fall
Vid onsökon som innebör utökad orbetsinsats, exempelvis på grund av ej kompletta
onsökningshondlingar eller örenden som på annat sött kröver stor orbetsinsats, debiteras
iirendet löpande.

Faktor

1,5

7

Timdebitering

20

Timdebitering

Faktor

1,,5

Timdebitering

3

6

13

3

3

3

6

13

3

Timdebitering
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Förslag Taxor 2023 - Tittsyn och titlstånd

5. Tillsyn brandfarliga och explosiva varor
Brandfarliga varor
Typ av debitering Antal hanteringsställen Faktor
Tillsynsbesök och tjänstea nteckn ing
Tillsynsbesök och tjänsteanteckning
Til lsynsbesök och tjänsteanteckning
Tillsynsbesök och tjänstea nteckning
Vid brister tillkommer:
Föreläggande per beslutspunkt
Uppföljning genom dokumentation
Uppföljning genom platsbesök
Omfattande uppföl inine

1-5

5-10
70-20
>20

2,5

3,0
4,0

Timdebitering

0,3
0,3

1,0

Timdebitering

Explosiva varor
Typ av debitering Faktor
Tillsynsärende utan brisU fyrverkeri, pyroteknisk utrustning, nödbloss och liknande.
Begärlighetsgrad C

Tillsynsärende utan bris| ammunition, röksvagt krut, pyrotekniska satser och liknande.
Begärlighetsgrad B

Tillsynsärende utan brist; sprängämne, detonerande stubin, sprängkapslar och liknande.
Begärlighetsgrad A

Utökad tillsyn med avseende på användning och hantering av explosiv vara på arbetsplats

Vid brister tillkommer:

Föreläggande per beslutspunkt

Uppföljning genom dokumentation

Uppföljning Benom platsbesök

2,5

2,5

2,5

Timdebitering

0,3

0,3

1,0
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MELTERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2022-09-14

ARENDE 4 Dnr KS 202t1673

Gemensam låneförbindelse avseende fastighetslån och
avräkningsskuld för Stiftelsen Dalslands museum

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1, Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls
(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande
avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt 3 8623I7,30 från l januari 2023.

2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år,

3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + L o/o. Ränteändringsdag blir
första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter
kvaftalsvis i efterskott för ränta, Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta,

4. av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till
amortering av skulden. Amortering sker per den l januari.

5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad
2477-06-t9.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen för Dalslands museum och konsthall har genom ordföranden inkommit med ett
önskemålom att:

. Göra en gemensam skuldförbindelse för fastighetslån samt avräkningsskuld,

o Amortering ska göras för skuldförbindelsen låneförbindelse 75 tkrlår.

Stiftelsen Dalslands konstmuseum har två lån från Melleruds kommun - dels ett fastighetslån på

3 466 625 kronor och dels en avräkningsskuld på 395 692,80, totalt 3 862 3I7,80).

Enligt låneförbindelsen är räntevillkoren för fastighetslånet (3 466 625 kr) 3 månaders Stibor +
1 o/o. Lånet är amofteringsfritt fram t o m år 2023, därefter ska 25 000 amofteras per kvartal.
För fastighetslånet finns som säkerhet inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:1 med
3 228 000 kronor.

Avräkningsskulden (359 692,80 kr) ska amorteras med 100 tkr/år. Melleruds kommun ger ett
årligt bidrag pt720 tkr till Stiftelsen. Av dessa används 100 tkr till amortering på

avräkningsskulden. Kommunstyrelsen beslutade om amorteringsfrihet för åren 2018-2020, Det
finns inga avtalade räntevillkor för avräkningsskulden men ränta debiteras med samma villkor
som för fastighetslånet.

Stiftelsen har idag inga andra lån, Däremot finns en checkräkningskredit på 300.000r- i

Dalslands Sparbank. Den har inte utnyttjats på flera år och är uppsagd till den 1 januari 2023.
Som säkerhet har Dalsland Sparbank ett pantbrev pt ZIZ.OOO:- (Nrl) som kommer att flyttas
över iÄgararkivet per LL.2023.

övriga inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:l är de pantbrev kommunen har som
säkerhet (Nr 2-6). Avsikten är att även pantbrev nr 1 kommer kommunen få som säkerhet. Det
finns även en företagsinteckning på 550 000 kronor.
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-09-t4

Stiftelsen redovisade för 202L ett resultat på 1 123 kronor, För år 2020 uppgick årets resultat
till 146 550 kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att en skuldförbindelse föreslås upprättas på

hela beloppet med 3 862 3I7,80 och att amorteringen minskar till 75 tkr/år. Då räntorna
kommer höjas stiftelsen får stiftelsen svårigheter att amoftera 100 tkr/år.

Räntevillkor föreslås till 3 månader Stibor + Lo/o, med ränteändringsdag första bankdagen i

varje ränteperiod (kalenderkvartal). Första räntebetalningsdag blir 2023-03-30, därefter
kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta,

Med föreslagen amorteringsplan uppgår Stiftelsens skuld till 3 IB7 3I7,30 kronor år 2033, vilket
då är lägre än nuvarande inteckningarna ifastigheten Mellerud Upperud (3228 000 kronor).

När kommunen även har pantbrev nr 1 som säkerhet kommer inteckningarna uppgå till
3 500 000 kronor och låneförbindelse får revideras.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-09-L0, S 297.
r Kommunstyrelsen, 20L7-06-07, g 95.
. Låneförbindelse 2017.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Förslag Låneförbindelse 2022.
o Arbetsutskottets beslut 2022-08-23, 5 212.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-09-07, 5 166,
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-07

sida
L7

g 166 Dnr KS 202L1673

Gemensam låneförbindelse avseende fastighetslån och
avräkningsskuld för Stiftelsen Dalslands museum

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls
(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande
avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt 3 862 317,30 från 1 januari 2023.

2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år.

3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + L o/o. Ränteändringsdag blir
första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter
kvaftalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta.

4. av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till
amoftering av skulden. Amortering sker per den l januari.

5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad
20r7-06-L9.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen för Dalslands museum och konsthall har genom ordföranden inkommit med ett
önskemålom att:

. Göra en gemensam skuldförbindelse för fastighetslån samt avräkningsskuld.

o Amortering ska göras för skuldförbindelsen låneförbindelse 75 tkrlår.

Stiftelsen Dalslands konstmuseum har Wå lån från Melleruds kom'mun - dels ett fastighetslån på

3 466 625 kronor och dels en avräkningsskuld på 395 692,80, totalt 3 862 317,80),

Enligt låneförbindelsen är räntevillkoren för fastighetslånet (3 466 625 kr) 3 månaders Stibor +
1 o/o. Lånet är amorteringsfritt fram t o m år 2023, därefter ska 25 000 amorteras per kvartal,
För fastighetslånet finns som säkerhet inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:1 med
3 228 000 kronor.

Avräkningsskulden (359 692,80 kr) ska amorteras med 100 tkr/år. Melleruds kommun ger ett
årligt bidrag på 720 tkr till Stiftelsen. Av dessa används 100 tkr till amortering på

avräkningsskulden. Kommunstyrelsen beslutade om amorteringsfrihet för åren 2018-2020. Det
finns inga avtalade räntevillkor fcir avräkningsskulden men ränta debiteras med samma villkor
som för fastighetslånet.

Stiftelsen har idag inga andra lån. Däremot finns en checkräkningskredit på IOO.OOO:- i
Dalslands Sparbank. Den har inte utnyttjats på flera år och är uppsagd till den l januari 2023.
Som säkerhet har Dalsland Sparbank ett pantbrev pä 272.0001- (Nrl) som kommer att flyttas
över iÄgararkivet per L.I.2023.

Övriga inteckningar ifastigheten Mellerud Upperud 7zI är de pantbrev kommunen har som
säkerhet (Nr 2-6). Avsikten är att även pantbrev nr 1 kommer kommunen få som säkerhet, Det
finns även en företagsinteckning på 550 000 kronor.

sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-07

sida
18

J

Stiftelsen redovisade tör 2021ett resultat på 1 123 kronor, För år 2020 uppgick årets resultat
till 146 550 kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att en skuldförbindelse föreslås upprättas på

hela beloppet med 3 862 3I7,80 och att amorteringen minskar till 75 tkr/år. Då räntorna
kommer höjas stiftelsen får stiftelsen svårigheter att amortera 100 tkr/år.

Räntevillkor föreslås till 3 månader Stibor + L o/o, med ränteändringsdag första bankdagen i

varje ränteperiod (kalenderkvartal). Första räntebetalningsdag blir 2023-03-30, därefter
kvaftalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta.

Med föreslagen amorteringsplan uppgår Stiftelsens skuld till 3 187 3t7,30 kronor år 2033, vilket
då är lägre än nuvarande inteckningarna i fastigheten Mellerud Upperud (3 228 000 kronor).

När kommunen även har pantbrev nr 1 som säkerhet kommer inteckningarna uppgå till
3 500 000 kronor och låneförbindelse får revideras.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-09-L0, 9 297
o Kommunstyrelsen, 2017-06-07, S 95.
. Låneförbindelse 2017.
r Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
. Förslag Låneförbindelse 2022.
o Arbetsutskottets beslut 2022-08-23, g 2L2.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls
(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande
avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt 3 862 3L7,30 från 1 januari 2023.

2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år.

3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + I o/o. Ränteändringsdag blir
första bankdagen ivarje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter
kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta.

4. av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till
amoftering av skulden, Amoftering sker per den l januari.

5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad
20L7-06-t9.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

sign Utdragsbestyrkande

65



MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-23

sida
5

S 212 Dnr KS 20211673

Gemensam låneförbindelse avseende fastighetslån och
avräkningsskuld för Stiftelsen Dalslands museum

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls
(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande
avräkningsskuld och låneforbindelse, totalt 3 862 3L7,30 från 1 januari 2023.

2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år.

3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + L o/o. Ränteändringsdag blir
första bankdagen ivarje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter
kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta.

4. av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till
amoftering av skulden. Amotering sker per den l januari.

5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad
20217-06-19.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen för Dalslands museum och konsthall har genom ordföranden inkommit med ett
önskemålom att:

. Göra en gemensam skuldförbindelse för fastighetslån samt avräkningsskuld.

r Amortering ska göras för skuldförbindelsen låneförbindelse 75 tkrlår.

Stiftelsen Dalslands konstmuseum har två lån från Melleruds kommun - dels ett fastighetslån på

3 466 625 kronor och dels en avräkningsskuld på 395 692,80, totalt 3 862 317,80).

Enligt låneförbindelsen är räntevillkoren för fastighetslånet (3 466 625 kr) 3 månaders Stibor +
1 o/o. Lånet är amorteringsfritt fram t o m år 2023, därefter ska 25 000 amorteras per lwartal.
För fastighetslånet finns som säkerhet inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:1 med
3 228 000 kronor.

Avräkningsskulden (359 692,80 kr) ska amorteras med 100 tkr/år, Melleruds kommun ger ett
årligt bidrag pä720 tkr till Stiftelsen. Av dessa används 100 tkr till amortering på
avräkningsskulden. Kommunstyrelsen beslutade om amorteringsfrihet for åren 2018-2020, Det
finns inga avtalade räntevillkor för avräkningsskulden men ränta debiteras med samma villkor
som för fastighetslånet.

Stiftelsen har idag inga andra lån. Däremot finns en checkräkningskredit på 300,000:- i

Dalslands Sparbank. Den har inte utnyttjats på flera år och är uppsagd till den l januari 2023.
Som säkerhet har Dalsland Sparbank ett pantbrev pä 272.000t- (Nrl) som kommer att flyttas
över iÄgararkivet per 1'L2023.

övriga inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:I är de pantbrev kommunen har som
säkerhet (Nr 2-6). Avsikten är att även pantbrev nr 1 kommer kommunen få som säkerhet. Det
finns även en företagsinteckning på 550 000 kronor.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRAD ESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-23

sida
6

Stiftelsen redovisade för 2021ett resultat på 1 123 kronor. För år 2020 uppgick årets resultat
till 146 550 kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att en skuldförbindelse föreslås upprättas på

hela beloppet med 3 862 3t7,80 och att amorteringen minskar till 75 tkr/år. Då räntorna
kommer höjas stiftelsen får stiftelsen svårigheter att amortera 100 tkr/år.

Räntevillkor föreslås till 3 månader Stibor + I o/o, med ränteändringsdag första bankdagen i

varje ränteperiod (kalenderkvartal). Första räntebetalningsdag blir 2023-03-30, därefter
krrartalsvis i efterskott för ränta, Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta.

Med föreslagen amofteringsplan uppgår Stiftelsens skuld till 3 LB7 3L7,30 kronor år 2033, vilket
då är lägre än nuvarande inteckningarna i fastigheten Mellerud Upperud (3 228 000 kronor).

När kommunen även har pantbrev nr 1 som säkerhet kommer inteckningarna uppgå till
3 500 000 kronor och låneförbindelse får revideras.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-09-L0, S 297
o Kommunstyrelsen, 20L7-06-07, g 95.
. Låneförbindelse 2017.
o Komm unstyrelseförua ltn i ngens tjänsteskrivelse.
o Förslag Låneförbindelse 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls
(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande
avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt 3 862 3L7,30 från 1 januari 2023.

2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år.

3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + L o/o. Ränteändringsdag blir
första bankdagen ivarje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter
lcvaftalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta.

4, av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till
amortering av skulden. Amortering sker per den l januari.

5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad
202L7-06-L9.

Beslutsgång

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-17 KS 202U673

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (3)

Kommunstyrelsen

Gemensam Iåneförbindelse avseende fastighetslån och
avräkningsskuld för Stiftelsen Dalslands museum

Förslag till beslut
Kommunfullmä ktige besluta r att:

o Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum
och Konsthalls (låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för
att ersätta nuvarande avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt
3 862 3I7,30 från 1 januari 2023.

. Låneförbindelsen amofteras med 75 tkr per år.

r Räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + I o/o.

Ränteändringsdag blir första bankdagen i varje ränteperiod. Första
räntebetalning blir 2023-04-30, därefter kvartalsvis i efterskott för ränta.
Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ ersättningsränta.

. Av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall
används 75 tkr till amortering av skulden. Amortering sker per den 1

januari.

o Upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och
Konstha I l, daterad 20217 -06- t9.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen för Dalslands museum och konsthall har genom ordföranden inkommit
med ett önskemål om att:

. Göra en gemensam skuldförbindelse för fastighetslån samt
avräkningsskuld.

. Amortering ska göras för skuldförbindelsen låneförbindelse 75 tkrlär.

Stiftelsen Dalslands konstmuseum har två lån från Melleruds kommun - dels ett
fastighetslån på 3 466 625 kronor och dels en avräkningsskuld på 395 692,80,
totalt 3 862 317,80).

Enligt låneförbindelsen är räntevillkoren för fastighetslånet (3 466 625 kr) 3
månaders Stibor + | o/o. Lånet är amorteringsfritt fram t o m år 2023, därefter ska

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförva ltnin gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148868
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Ko m m u nstyre I sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-O3-tr K520211673

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

Sida

2 (3)

25 000 amorteras per kvartal. För fastighetslånet finns som säkerhet inteckningar i

fastigheten Mellerud Upperud 7:1 med 3 228 000 kronor.

Avräkningsskulden (359 692,80 kr) ska amorteras med 100 tkr/år. Melleruds
kommun ger ett årligt bidrag p3 720 tkr till Stiftelsen. Av dessa används 100 tkr till
amortering på avräkningsskulden, Kommunstyrelsen beslutade om

amorteringsfrihet för åren 2018-2020, Det finns inga avtalade räntevillkor för
avräkningsskulden men ränta debiteras med samma villkor som för fastighetslånet.

Stiftelsen har idag inga andra lån. Däremot finns en checkräkningskredit på

300.000:- i Dalslands Sparbank. Den har inte utnyttjats på flera år och är uppsagd
till den 1 januari 2023. Som säkerhet har Dalsland Sparbank ett pantbrev på

272.000:- (Nrl) som kommer att flyttas över i Ägararkivet per Lt.2023.

övriga inteckningar ifastigheten Mellerud Upperud 7:I är de pantbrev kommunen
har som säkerhet (Nr 2-6). AvsiKen är att även pantbrev nr I kommer kommunen
få som säkerhet, Det finns även en företagsinteckning på 550 000 kronor.

Stiftelsen redovisade för 202I ett resultat på 1 123 kronor. För år 2020 uppgick
årets resultat till 146 550 kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att en skuldförbindelse föreslås

upprättas på hela beloppet med 3 862 317,80 och att amorteringen minskar till 75

tkr/år. Då räntorna kommer höjas stiftelsen får stiftelsen svårigheter att amoftera
100 tkr/år.

Räntevillkor föreslås till 3 månader Stibor + 1o/o, med ränteändringsdag första
bankdagen i varje ränteperiod (kalenderkvartal). Första räntebetalningsdag blir
2023-03-30, därefter kvartalsvis i efterskott för ränta, Om Stibor upphör ersätts

Stibor med alternativ ersättningsränta.

Med föreslagen amorteringsplan uppgår Stiftelsens skuld till 3 IB7 377,30 kronor

är 2033, vilket då är lägre än nuvarande inteckningarna ifastigheten Mellerud

Upperud (3228 000 kronor).

När kommunen även har pantbrev nr 1 som säkerhet kommer inteckningarna
uppgå till 3 500 000 kronor och låneförbindelse får revideras,

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, 2017 -06-07, 5 95

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott, 20 1 3-09- L0, S 297
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Beslutet skickas till
Stiftelsen för Dalslands museum och konsthall
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltni ngen

Datum Diarienummer
2022-03-tL K5202U673

Sida

3 (3)
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MELLERUDS
KOMMUN

l.ÄnrröRBTNDELSE

KREDITGIVARE

Melleruds kommun

212000-1488

KREDITBELOPP

Avräkningsskuld

Befintligt lån, kredit

Summa

RANTEVILLKOR

nÄnrrÄnoRTNGSDAGAR

BETALNINGSINTERVALL

AMORTERINGSINTERVALL

ATT AMORTERA

sÄreRner
Pantbrev

Pantbrev

Pantbrev

Pantbrev

Pantbrev

Summa pantbrev

Mellerud den nu augusti 2022

För Melleruds kommun

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Kredit nr Ll2O22

KREDITTAGARE

Stiftelsen Dalslands museum och konsthall

866001-1779

395 692,80 kronor (SEK)

3 466 625,00 kronor (SEK)

3 862 317,30 kronor (SEK)

Tre månaders Stibor + 1olo eller
ersättningsränta om Stibor upphör.

Första bankdagen i varje ränteperiod
(kalenderkvaftal).

Första räntebetalni ng 2023-04-30, därefter
kvaftalsvis i efterskott för ränta.

52 år

75 000 kronor (SEK) per år.

Fastigheten Mellerud Upperud 7:1

Inteckning nr 2 1 098 kronor (SEK)

Inteckning nr 3 600 kronor (SEK)

Inteckning nr 4 500 kronor (SEK)

Inteckning nr 5 530 kronor (SEK)

Inteckning nr 6 500 kronor (SEK)

3 228 00O kronor (SEK)

För Stiftelsen Dalslands museum och konsthall

Beftil Larsson
Stiftelsens ordförande

Kom m u nstyrelseförva ltni n gen
Besöksadress: Storgatan t3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 2 1 2000- 1488 Webbplats : www. mel lerud.se71



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2417-06-07

sida
11

ses Dnr KS 2016/764.875

Dalslands konstmuseums ekonomi - utökning av
kommunalt bidrag

Kommu nstyrelsens beslut
Kommu nstyrelse n besl uta r att Melleruds kommu n

1. ökar bidraget till Dalslands Konstmuseum med 120 tkr per år.

2. tar som långivare över Dalslands konstmuseums lån på fastigheten i

Upperud och får motsvarande inteckning i.fastigheten Upperud 7:1.

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands konstmuseum drivs och ägs av stiftelsen Dalslands museum & konsthall.
Ledamöter i styrelsen utses av Melleruds kommun och Dalslandskommunernas
kommunalforbund.

Museet har en museichef/intendent och resten timtjänster vad gäller park, kassa,
guidning, städ, ekonomihantering. Utöver detta anställer museet utställnings-
tekniker (fyra veckor/år) samt skribent och grafisk form {programbladet
"Konsta ktuel lt Dalsland").

Stiftelsen äger och förvaltar sjålva fastigheten, I en av byggnaderna finns ett
museicaf6 som sedan två år drivs i museets egen regi. Museet har en vänförening
med cirka 500 medlemmar.

Arbetsutskottetgav den24 maj 2016, 5 205, kommunchefen iirppdrag att ta fram
förslag på en långsiktig lösning på Oalslands konstmuseums ekonomiska situation.

En delrapport av uppdraget iämnades vid arbetsutskottets sammanträde den
6 december 2A16, g 441. Ekonomichefen och kommunchefen har därefter lämnat
en muntlig redovisning av genomförd utredning.

Kommunen tråffade presidiet för kulturnämnden i Västra Götaland i Vänersborg den
19 april 7017 där mus6et diskuterades.

Beslutsunderlag
r Arbetsutskottets beslut 2017-05-09, g 186.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt foljande:

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun

1. ökar bidraget till Dalslands Konstmuseum med 120 tkr per år.

2. tar som långivare över Dalslands konstmuseums lån på fastigheten i

Upperud och får motsvarande inteckning ifastigheten UpperudT:t.
3. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.

{l}{-
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sa m ma n trådesdatu m
2417-06-07

sida
t2

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet skickas till
Dalslands Konstmuseum
T.f. kommunchefen

Justerandes sign

t1
Utdragsbestyrkande
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lÅrurrönsrNDELsE

KREDITGIVARE

MELLERUDS KOMMUN
org,nr 212000-1488

KREDITBELOPP

MELLERUDS
KOMMUN

Kredit nr L/1,7

KRED TTAGARE

Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall
org.nr 866407-1779

2 966 625 kr
500 000 kr

3 månaders stibor +1o/o. Råntan fastställs 2077-06-19

Första bankdagen i varje rånteperiod (kalenderkvartal)

Första räntebetalning 2AL7 -06-30, därefter kvartalsvis i

efterskott för ränta,

a9 år

Amorteringsfritt fram t o m år 2023, dårefter 25 000 kr
per kvartal,

2027-46-30

Fastigheten Mellerud Upperud 7:I

n 2017-06-19
t lån kredit 1 16

RÄNTEvILLKoR

nÄnreÄnpRINGSDAGAR

BETALNINGSINTERVALL

AMORTERINGSPLAN

ATT AMORTERA

ÅrenerraLNrNGsDAG

SÄKERHET

Pantbrev
Pantbrev
Pantbrev
Pantbrev
Pantbrev

Inteckning nr 2, 1,098
Inteckning nr 3, 600
Inteckning nr 4, 500
Inteckning nr 5, 530
Inteckninq nr 6, 500

Nytt lå
Befintli
Summa sammanslaget nytt I n (kredit 1117) 3 466 625 kr

000:- SEK
000:- SEK
000:- SEK
000;- SEK
000:- SEK

Summa pantbrev

Mellerud 2017-A

3,228.000r- SEK

a sson
relsens ordf

Kom m u n styrel se ko nto ret
Postadress: 464 80 MELTERUD . Besöksadress: Storgatan 13

Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se

Eankgiro: 5507--2776 Plusqiro: 11 74 4Q-B Orgnr; 212 000-1488

!.{ t/

1''
Bertil La Björn Lindquist

EkonomichefsenOrdf.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-10

sida

B

E 297 Dnr KS 20L3/225.975

Omkonstruktion av bidrag till Dalslands Konstmuseum

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. kommunens nuvarande pant i form av konstföremål ersätts med pantbrev i

Dalslands Konstmuseums fastighet.
2. kommunen även ökar bidraget med 50 tkr att användas till skötsel av museets

park. Bidraget för är 2OL4 och tills vidare uppgår till 450+100+50=600 tkr.
S. då Oalstands Konstmuseum häftar i skuld till Melleruds kommun med 1 496 tkr,

används årligen 100 tkr av kommunens bidrag för amortering av skulden'
Amorteringen sker per 1:a januari.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Konstmuseum har i en skrivelse daterad den 15 april 2013 framfört
önskemål om en föråndring av nuvarande överenskommelse mellan kommunen och
musdet angående bidrag.

Dalslands Konstmuseum vill i fortsättningen få 100 tkrlår och sjålv ombesörja
bokförino och löneadministration. Vidare vill mus6et att de 50 tkr för skötsel av
park och-trädgårds ska användas till att amortera av på den skuld som uppkommit i

samband med ekonomihanteringen, Eftersom någon parkskötsel inte skett sedan
överenskommelsen ingåtts för sju år sedan bör initialt en retroaktiv avskrivning
göras med 300 tkr.

Dalslands Konstmuseum vill att de årliga bidragen räknas upp på samma sätt som
kommunens interna budgetpengar. Den nya överenskommelsen bör träda i kraft
den l juli 2013 med hälften av ovannämnda summor'

Arbetsutskottet beslutade den 7 maj 20L3,5 164, att ge Dalslands Konstmuseum
100 tkr/år för att i egen regi sköta bokföring och löneadministration från och med
den l juli 2013. Kommunchefen och ekonomichefen fick i uppdrag att fortsåtta
beredningen av övriga frågeställningar.

Beslutsunderlag

Dalslands Konstmuseums skrivelse 2013-04-15

Beslutet skickas till
Ordförande Dalslands Konstmuseum

Ekonomichefen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Ingrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

11:32

Hej!

Till diariet.
Lägg upp ett nytt ärende för detta.
Planen är att ta upp det i februari eller mars.

Morgan ska skriva svar till Bertil att det måste ske enligt våra politiska processer samt att vi kommer återkomma och
diskutera upplägg och räntevillkor.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Ekonomienheten

Melleruds kommun

Från: Be rti I La rsso n <berti l. la rsson @joa b.se>

Skickat: den 2l december 2O2t09:32
Till: Elisa beth Carlstein <elisa beth.carlstein@mellerud.se>
Kopia: Morga n E. Andersson <morgan.e.a ndersson@mellerud.se>
Ämne: VB: DKM

Hej Elisabeth

Nu närmar sig jul och ett nytt år. Tiden går fort!
Jag lovade att jag skulle återkomma med synpunkter på de lån som Dalslands museum och Konsthall
har hos Melleruds Kommun. Nu gör jag det även om det var ett tag sen jag fick uppdraget,

Vi har ju två "län". Det ena som benämns lÅrufföRBINDELSE med referensnummer Kredit nr 17 och
det andra är en s.K AVRÄKNINGSSKULD.

Det första lånet är på S.+OO.O25:- kronor och är amorteringsfritt till och med 2023. Därefter skall
amortering ske med 25000:-kronor/kvartal. Räntan är 3 månaders stibor + Lo/o.

Det andra "lånet" ar på SSS,692:80 kronor, Amortering skall ske med 100.000:-/år, Räntan är numera
samma som på det första lånet det vill säga 3 månaders stibor r Io/o.

Elisabeth Carlstein

den 21 december 2021

lngrid Engqvist

VB: DKM

Vårt önskemåt ar att göra en skuldförbindelse på hela beloppet (4.O62.3L7:80 kronor), att amortering
skall göras enligt den ursprungliga låneförbindelsen det vill säga 25.OOO:- kronor/kvartal från och med
2O24 men med en komplettering att de första 6 åren ytterligare 100.000:- kronor skall amorteras per
år. Räntan önskar vi kopplad till Riksbankens styrränta - reporäntan.

Självklart vill vi ha in i avtalet att om totalräntan blir negativ skall inte stiftelsen få betatt för att vi
lånar.

Vi är dock räntekänsliga och vill ha ett så lågt påslag på reporäntan som möjligt, (mindre än 0,5 o/o)

Med de förutsättningar som nu gäller kan stiftelsen fullgöra ovanstående åtaganden,
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Föreslår att den nya låneförbindelsen gäller från och med 1.7.2022.

Hälsningar
Bertil Larsson
Styrelseordföra nde i stiftelsen

Från: Elisabeth Carlstein <elisabetDalslands Museum och Kocnsthalls h.carlstein@mellerud.se>
Skickat: den 23 juni 202108:03
Till: Bertil Larsson <bertil. la rsson @ ioab.se>
Ämne: Sv: Amorteringsfritt

Hej!

Önskar dig också en trevlig midsommar

Med vänlig hälsning
Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Ekonomienheten

Melleruds kommun

Från: Bertil Larsson <bertil.la rsson@ ioa b.se>

Skickat: den 22 juni 2O2I22:17
Till: Elisa beth Ca rlstein <elisabeth.ca rlstein @ mellerud.se>
Ämne: Re: Amorteringsfritt

Hej Elisabeth
Tack för konstruktivt möte idag.

Självklart skickar jag en ansökan om amorteringsfrihet avseende 202Lför avräkningsskulden
Det får bli nästa vecka
Trevlig midsommar I

Bertil

Skickat från min iPhone

22 juni2O2Ikl.17:10 skrev Elisabeth Carlstein <elisabeth.carlstein@mellerud.se>:

Hej!

Du får göra en ansökan/framställan (mail) om att ni önskar amorteringsfrihet även för 202L för
avräkningsskulden.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
Ekonomienheten
Melleruds kommun

www.mellerud.se
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g e n 2022-09-14

ARENDE 5 Dnr KS 2022/337

Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energinämnd 2023-0 1-0 1--02-28

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energ iförbu nd u nder perioden 2023-0 1 -0 1-02-28.

Sammanfattning av ärendet

Både direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och nämnden har en fyraårig
mandatperiod räknat från 1 januari året efter det allmänna valet, Nuvarande nandatperiod löper
ut den 31 december 2022. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter och ersättare till
den nya nämnden, vilket inte är korrekt,

Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda direktionen ska välja nämnden för
den kommande mandatperioden, enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner,
detta följer av KL 9 kap 2 $. Den bestämmelsen säger att "om inget annat anges eller följer av
besämmelserna om kommuner och regrbner i denna lag, tillämpas dessa även för
kommunalförbund'.

För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att välja nämnd för den
kommande mandatperioden utan att det blir en lucka i tiden mellan den gamla och den nya
nämnden bör nämndens mandatperiod börja från den 1 mars och löpa i fyra år. Förbunds-
direktionens mandatperiod bör ligga kvar oförändrad,

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 9 juni2022, $ 23, att uppdra
till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas kommunfullmäktige med begäran om
tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd 2023-01-01- -02-28.

Beslut om tillfällig mandatperiod på 2 månader beslutas av medlemskommunerna.

Det kan tilläggas att förbundsdirektionen under oktober månad 2022 avser att föreslå en ny
mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr.o,m. nästa mandatperiod (2023-03-01 -
2027-02-28). En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring av förbundsordningen och
kommer underställas medlemskommunernas kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09,523.

. Förbundschefens skrivelse.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2022-08-09,5 209.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-09-07, 5 175,
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-09-07

sida
30

s 17s Dnr KS 2022/337

Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energ i nä m nd 2O23-OL-0 1--02- 28

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energiförbu nd u nder perioden 2023-0 1-0 1-02-28.

Sammanfattning av ärendet

Både direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och nämnden har en ffraårig
mandatperiod räknat från 1 januari året efter det allmänna valet. Nuvarande nandatperiod löper
ut den 31 december 2022. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter och ersättare till
den nya nämnden, vilket inte är korrekt.

Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda direktionen ska välja nämnden för
den kommande mandatperioden, enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner,
detta följer av KL 9 kap 2 $. Den bestämmelsen säger att "om inget annat anges eller följer av
bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för
kommunalftirbund'.

För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att välja nämnd för den
kommande mandatperioden utan att det blir en lucka i tiden mellan den gamla och den nya
nämnden bör nämndens mandatperiod börja från den 1 mars och löpa i fyra år. Förbunds-
direktionens mandatperiod bör ligga kvar oförändrad.

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 9 juni 2022, $ 23, att uppdra
till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas kommunfullmäktige med begäran om
tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd 2023-01-01 - -02-28.

Beslut om tillfällig mandatperiod pä 2 månader beslutas av medlemskommunerna.

Det kan tilläggas att förbundsdirektionen under oktober månad 2022 avser att föreslå en ny
mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr.o.m, nästa mandatperiod (2023-03-01 -
2027-02-28} En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring av förbundsordningen och
kommer underställas medlemskommunernas kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
r Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09, S 23
o Förbundschefens skrivelse.
e Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-08-09, 5 209.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energiförbu nd under perioden 2023-0 1 -0 1-02-28.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

signlu Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-09

sida
12

5 20e Dnr KS 20221337

Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energ i nä m nd 2O23-Ol-0 1--02- 28

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energ iförb u nd under perioden 2023-0 1-0 1 -02-28.

Sammanfattning av ärendet

Både direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och nämnden har en fyraårig
mandatperiod räknat från 1 januari året efter det allmänna valet. Nuvarande nandatperiod löper
ut den 31 december 2022. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter och ersättare till
den nya nämnden, vilket inte är korrekt.

Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda direktionen ska välja nämnden för
den kommande mandatperioden, enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner,
detta följer av KL 9 kap 2 !, Den bestämmelsen säger att " om inget annat anges eller fö|1'er av
bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för
kommunalförbund'.

För att få en övergång som möjliggör for den nya direktionen att välja nämnd för den
kommande mandatperioden utan att det blir en lucka i tiden mellan den gamla och den nya
nämnden bör nämndens mandatperiod börja från den 1 mars och löpa i ffra år. Förbunds-
direktionens mandatperiod bör ligga kvar oförändrad.

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 9 juni 2022, $ 23, att uppdra
till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas kommunfullmäktige med begäran om
tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd 2023-01-01 - -02-28.

Beslut om tillfällig mandatperiod pä Z månader beslutas av medlemskommunerna.

Det kan tilläggas att förbundsdirektionen under oktober månad 2022 avser att föreslå en ny
mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr,o.m. nästa mandatperiod (2023-03-01-
2027-02-28). En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring av förbundsordningen och
kommer underställas medlemskommunernas kommunfullmäktige för fastställande,

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09,923
o Förbundschefens skrivelse.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig
mandatperiod för Dalslands miljö- och energiförbund under perioden 2023-01-01-02-28.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

ndes s Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-30 KS 20221337

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunfullmäktige

Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energinä mnd 2023-01-0 1- -02-28

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och

energiforbund under perioden 2023-01-01-02-ZB.

Sammanfaftning av ärendet

Både direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och nämnden har en fyraårig
mandatperiod räknat från 1 januari året efter det allmänna valet. Nuvarande nandatperiod
löper ut den 31 december 2022. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter och
ersättare till den nya nämnden, vilket inte är korrekt.

Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda direktionen ska välja nämnden för
den kommande mandatperioden, enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner,
detta följer av KL 9 kap 2 $. Den bestämmelsen säger att "om inget annat anges eller följer av
bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för
kommunalförbund' .

För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att välja nämnd för den
kommande mandatperioden utan att det blir en lucka i tiden mellan den gamla och den nya
nämnden bör nämndens mandatperiod börja från den 1 mars och löpa i fyra år. Förbunds-
direktionens mandatperiod bör ligga kvar oförändrad.

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 9 juni 2022, $ 23, att
uppdra till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas kommunfullmäktige med
begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd 2023-01-01 - -02-28.

Beslut om tillfällig mandatperiod på 2 månader beslutas av medlemskommunerna,

Det kan tilläggas att förbundsdirektionen under oktober månad 2022 avser att föreslå en ny
mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr.o.m. nästa mandatperiod (2023-03-01

-2027-02-28). En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring av förbundsordningen och
kommer underställas medlemskommunernas kommunfullmäktige for fastställande.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09,923
o Förbundschefens skrivelse,

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseFörvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se81



lnqrid Enqqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Marie Johansson

den 22 juni 2022 09:47

Kommunen; kommun@dalsed.se;'kommun@bengtsfors.se';
'kommun@fargelanda.se'

Dan Gunnardo
Beslut i direktionen
Tjänsteskrivelse begäran tillf mandatperiod.pdf; Protokollsutdrag direktionen $ 23

220609.pdf

Hej,

Bifogar tjänsteskrivelse jämte protokollsutdrag från direktionen 2022-06-09 med begäran om tillfällig mandatperiod.

Vänliga häslningar

-1hlarie Jo6ansson
Nämndsekreterare

Dalslands Miljö- och energikontor
Kyrkogatan 4,464 30 Mellerud
Tel: 0530-939 432
E-post: marie.johansson @dalsla nd.se
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Dalstands Mitjö
& Energiförbund

TJANSTESKRIVELSE
2fJ22-O6-22

Sida 1 (1)

Till kommunfullmäktige i :

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas
och Melleruds kommuner

Dnr: 2O22/777l.ADM

Tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energinämnd

Ärendebeskrivning

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade 2022-06-09 att
uppdra till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas
kommunfullmäktige med begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö-
och energinämnd 2O23-0L-0L - 2023-02-28. Protokollsutdrag frän direktionens
beslut bifogas.

Motivering till direktionens begäran

Motivet till direktionens beslut framgår av bifogat protokollsutdrag, Det kan
tilläggas att direktionen under oktober månad avser att föreslå en ny
mandatperiod för Dalslands miljö--och energinämnd fr.o.m. nästa mandatperiod
(2023-03-01 - 2027-02-28). En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring
av förbundsordningen och kommer underställas medlemskommunernas
kommunfullmäktige för fastställande.

För Dalslands miljö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bilaga: Protokollsutdrag S B från direktionens sammanträde 2022-06-09

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr,
222.OO0.0877
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ssfi Datstands Miijö
& Energiförbund

Sammantrådesdatum

2A22-46-A9

DMEF 5 23

Valprocedur för miljö- och energinämnden nästa
mandatperiod

Direktionens bes!ut

Direktionen beslutar att uppdra till förbundschefen att tillskriva
medlemskommunerna med begåran om en tillfållig mandatperiod
perioden 2023-01-01 - 2023-02-28.

Bakqrund
gåde direktionen och nåmnden har en fyraårig mandatperiod räknat
från 1 januari året efter det allmänna valet. Mandatperioden löper ut
31 december i år. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter
och ersättare till den nya nåmnden, vilket inte är korrekt.

Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda
direktionen ska välja nämnden för den kommande mandatperioden,
enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner, detta
följer av 9 kap 2 g KL. Den bestämmelsen säger att "om inget annat
anges eller följer av bestämmelserna om kommuner och regioner i

denna lag, tillämpas dessa även för kommunalfcirbund".

För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att
välja nämnd för den kommande mandatperioden utan att det blir en
lucka i tiden mellan den gamla och den nya nämnden bör nåmndens
mandatperiod börja 1 mars och löpa i fyra år. Direktionens mandat-
period bör ligga kvar oförändrad.
Beslut om tillfällig mandatperiod på 2 månader beslutas av
medlemskommunerna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Att uppdra till förbundschefen
att tillskriva kommunerna med begåran om tillfällig mandatperiod för
miljö- och energinämnden perioden 2023-01-01 - 2-0?-3-A7-28.

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

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-09-L4

ARENDE 6

Nyti I lkom na med borga förslag

Förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen

Sammanfaftning av ärendet

Medborgarförslag om namnförslag
(Mittpunkten) på den nya byggnaden på

Köpmantorget i Mellerud

Dnr KS 2022/322

Medborgarförslag om namnförslag
(Mellestraden) på den nya byggnaden
på Köpmantorget i Mellerud

Dnr KS 2022/338

Medborgaförslag om en lekplats i
Håverud

Dnr KS 2022/404

Medborgarförslag om en actionpark i

Mellerud

Dnr KS 2022/405

Medborgaförslag om farthinder på
Storvägen i Äsensbruk

Dnr KS 2022/418

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag.

Hans ÖsUund Kommunstyrelsen

Hanna Ström Kommunstyrelsen

Anette Francke-Nygren Kommunstyrelsen

Catarina Lynghammar Kommunstyrelsen

Inlämnad av

Lena Hoyng

Besvaras av

Kommunstyrelsen
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iff MELLERUDS
KOMMUN

Medborgarförslag till Melleruds kommun

Sida I av 1

Ärendenummer

lnskickat

Personuppgifter

220616-KSF_1 3-1005
2022-06-16 11:56

Personnummer

Fömamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Medborgarförslag

Lena Carina Margareta

Hoyng

Postgatan 4

464 30

Mellerud

lenalindell20@hotmail. com

0707480177

En kort beskrivning av ditt förslag

Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag

S i g neri ngsi nformation

Namnförslag gällande den nya byggnaden på
Köpmantorget i Mellerud.

Efter önskemål tuån medlemmar i Facebookgruppen
Mellerud - Vårldens MittpunK har vi bett om namnförslag
för den nya byggnaden på Köpmantorget. 74 olika
namnförslag inkom varav 10 gick vidare till en öppen
omrostning igruppen. Onrröstningerr år nu klar och det
vinnande namnförslaget blev Mittpunkten.

Vi vill nu lämna ett medborgarförslag om att döpa den nya
byggnaden till Mittpunkten. Om det finns möjlighet hade
det varit trevligt om det kunde ske i en ceremoni i

samband med årets Kanalyran.

Mellerud -Världens MittpunK bildades för 5 år sedan. Vi
har nu drygt 2700 medlemmar. Gruppen handlar om allt
som har anknytning till Mellerud med omnejd. Jag är
administratör för gruppen och den som startade den ijuli
2017.

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2022-06-16 11:56

Lena Carina Margareta Hoyng

Swedbank Customer CA3 v1 for BanklD

2022-06-16 11:56

TELEFON

0530-180 00
MRESS

Mellwd kommun
Storgatan 1 1

4il 80 Mellerud

E.POSTOCHMBB

kommunen@mellerud.se
www-mellerud.se
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tMedborgarförslag till Mellenuds kommun

Sida I av I

Ärendenummer

lnskickat

Personuppgifter

220622-KSF_13-tV23

2022-06-2212:16

Personnummer

Fömamn

Eftemamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Medborgarförslag

Hans Gunnar

Ösflund

Korndalsvågen 6

464 72

Håverud

ostlund. hans@telia. com

0706639422

En kort beskrivning av ditt förslag

Lämna en mer utfdrlig beskrivning av ditt
medborgarförslag

Si g neri n gsi nformation

Namn på den nya byggnaden på Köpmantörget

Jag tycker att även vi som inte har Facebook skall få vara
med och lämna förslag på namn på den nya byggnaden
på köpmantorget.
Mitt förslag är:

Mellestraden

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2022-06-2212:16
Hans Gunnar Östlund

Swedbank Customer CA3 v1 for BanklD

2022-06-2212:16

ADRESg

Mellerud kommun
Storgatan 1 1

464 80 Mellerud

IEt GFÖN E"PCST OCH WSBB

kommunen@mellerud,se0530-1 80 00
www.melleaud.se
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Medborgarförslag till Melleruds kommun

Sida I av I

Ärendenummer

lnskickat

Personuppgifter

220808-KSF_13-Ot59

2022-08-0819:20

Personnummer

Fömamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Medborgarförslag

Hanna Felicia Eva Magdalena

Ström

Korndalsvägen 63

46472
Håverud

Pyttan'12@gmail.com

0725173131

En kort beskrivning av ditt förslag

Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag

Si gneri ngs i nformation

En lekplats i Håverud.

Hej
En lekplats i Håverud. Det år en grej som de har frågats
mycket om ituristinformationen i Håverud. Speciellt på
sommaren finns det många småbarnsfamiljer som
kommer hit. Det har funnits på gång tidigare med en
lekplats i Håverud bakom kanalmuseet. Det kanske går
att samarbeta med Skållerud sockens byalag?

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2022-08-0819:20
Hanna Felicia Eva Magdalena Ström

SEB Customer CA3 vl for BanklD

2022-08-0819:20

AffiESS
Mellerud kommun
Storgatan 1 1

464 80 Mellerud

E-POSI OCH \AfBBTELEFON

0530180 00 kommunen@mellerud.se
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Medborgarförslag till Melleruds kommun

Sida I av I

Ärendenummer

lnskickat

Personuppgifter

22081 0-KSF_13-LH25

2022-08-1018.29

Personnummer

Fömamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telef,rn

Medborgarförslag

Anette Veronika

Francke-Nygren

Högatan 4

464 32

Mellerud

anette.francke@gmail. com

0730366503

En kort beskrivning av ditt förslag

Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag

S i g neri ngsi nformation

Actionpark i Mellerud

Önskemål finns gällande en park för våra barn och
ungdomar som har en åkdel för skateboard, kickbike och
cykel, en del för parkour och gymnastik, samt en del med
monkeybars. Se gärna på Amåls Actionpark för
inspiration om hur parken skulle kunna vara utformad.
Lämplig plats för parken skulle kunna vara i anslutning till
redan befintlig lekplats så som Kungsparkens-,
Sjögatans- eller Gårdserudslekplats.

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2022-08-10 18:29

Anette Veronika Francke-Nygren

Swedbank Customer CA3 v1 for BanklD

2O22-O8-1O 18:29

ADRESS

Mellerud kommun
Storgatan 1 1

464 80 Mdlerud

E-POST OCH MBB
kommunen@mellmd.se
M.mellerud.se

ruLEFON

0530{80 00
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Medborgarförslag till Melleruds kommun

Arendenummer

lnskickat

Personuppgifter

220820-KSF_1 3-Q543
2O22-O8-2O 18:39

Personnummer

Fömamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Medborgarförslag

Catarina

Lynghammar

Storvägen 16

464 40
Asensbruk

ina@lynghammar.se

0706500293

En kort beskrivning av ditt förslag

Låmna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag

Sig nerin gsi nformation

Farthinder på Storvägen i Asensbruk

Farthinder på Storvägen i Asensbruk behövs eftersom
hastigheten ofra blir oansvarigt hö9, det är långt ifrån alla
som respekterar att det är 50 km i timmen som gäller.
Stor risk att framför allt barn, rullstolsburna och djur
kommer till skada. Vågbulor skulle vara en möjlighet då
det inte innebår hinder för tung trafik.

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2022-08-2018:39
Catarina Lynghammar

SEB Customer CA3 v1 for BanklD

2022-O8-2018:39

.TELEFON

0530-180 00
ADRESS

Mellwd kommun
Storgatan 1 1

4&180 Mellerud

E.POST OCH UEBB

kommunen@mellerud.se
www.mellgrud.se
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