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 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
DATUM Tisdagen den 21 juni 2022, klockan 08.30 – 16.30 
PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud 

 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Henrik Sandberg (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
Övriga 
Karl-Olof Petersson kommunchef 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare - Ulf Rexefjord (SD)  
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 22 juni 2022, klockan 13.00 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Ansökan om kommunalt investeringsbidrag/ 

bygdepeng för inköp av åkgräsklippare till 
Bolstads Prästgårds Vänner 

Dovile Bartuseviciute, kl. 08.35 
 

3 

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

Elisabeth Carlstein, kl. 08.45 30 

3  Bidrag till Samordningsförbundet Väst 2023 
 
 

Elisabeth Carlstein 48 

4  Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för 
år 2023 
 

Elisabeth Carlstein 66 

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

Ulrika Granat, kl. 09.30 
BILAGA 

83 

6  Personalfrågor  
 
 

Ulrika Granat 91 

7  Svar på remiss - Förslag på beslut om utökning 
av naturreservatet Svarvaretorpet i Mellerud 
kommun 

Magnus Olsson, kl. 10.00 92 

8  Samhällsbyggnadsfrågor 
 
 

Magnus Olsson, kl. 10.05 
Anders Broberg 
Caroline Falk 

117 
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9  Ansökan om medfinansiering av upprustning 

m.m. av befintlig konstgräsplan i Mellerud 
 

Peter Mossberg, kl. 10.30 
Magnus Olsson 
Caroline Falk 

118 

10  Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m. 
 
 

Lars-Göran Berg, kl. 10.45 
Magnus Olsson 
Caroline Falk 

123 

11  Internationellt utbyte mellan Scandia och 
Melleruds kommun enligt Sister Cities-avtal, 
återrapport 

Lars-Göran Berg 126 

12  Kanalyran 2022, rapport 
 
 

Lars-Göran Berg, kl. 11.15 
Jenni Hagman 

128 

13  Aktuella frågor 
 
 

 129 

14  Rapporter 
 
 

 130 

 
Eftermiddagen kommer att ägnas åt besök i kommunens verksamheter m.m. 

 
 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ing en 2022-06-L4

ARENDE 1 Dnr KS 20221226

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag/bygdepeng för inköp av
åkgräsklippare till Bolstads Prästgårds Vänner

Förslag till beslut

Arbetsutskottet avslår ansökan om kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng för inköp av
åkgräsklippare till föreningen Bolstads Prästgårds Vänner,

Sammanfattning av ärendet

Bolstads Prästgårds Vänner förening har lämnat in en ansökan om kommunalt investerings-
bidrag - bygdepeng om 50 000 kronor för inköp av åkgräsklippare John Deere X127.

Kostnaden för åkgräsklippare motsvarar 50 000 kronor inklusive moms och specificeras i en
kompletterande handling till ansökan inlämnad den 28 april2022.

I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds
kommun anges krav och kriterier för bidraget. Där framgår bland annat att bidrag inte kan
beviljas för insatserna, som omfattas av i normalt löpande underhåll. Eftersom gräsklippning är
att betrakta som löpande underhåll kan inte detta bidrag beviljas för inköp av åkgräsklippare.

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör avslå ansökan om kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av åkgräsklippare till Bolstads Prästgårds Vänner.

Beslutsunderlag

. Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av åkgräsklippare till
Bolstads Prästgårds Vä n ner.

. Regler for kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng, KS 5 113, 2021-05-05.

. Offert.
o Kompletterande handlingar till ansökan - verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng för
inköp av åkgräsklippare till Bolstads Prästgårds Vänner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om kommunalt
investeringsbidrag-bygdepeng för inköp av åkgräsklippa re till föreningen Bolstads

Prästgårds Vänner.

Sa mmanfattning av ärendet
Bolstads Prästgårds Vänner förening har lämnat in en ansökan om kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng om 50 000 kronor for inköp av åkgräsklippare John

Deere X127.

Kostnaden for åkgräsklippare motsvarar 50 000 kronor inklusive moms och

specificeras i en kompletterande handling till ansökan inlämnad den 28 april2022.

I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar
inom Melleruds kommun anges krav och kriterier för bidraget. Där framgår bland

annat att bidrag inte kan beviljas för insatserna/ som omfattas av i normalt
löpande underhåll. Eftersom gräsklippning är att betrakta som löpande underhåll
kan inte detta bidrag beviljas för inköp av åkgräsklippare.

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör avslå ansökan om

kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av åkgräsklippare till Bolstads

Prästgårds Vänner.

Beslutsunderlag
r Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av

åkgräsklippare till Bolstads Prästgårds Vänner.
. Regler för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng, KS 5 II3,202L-05-

05.
. Offert.
o Kompletterande handlingar till ansökan - verksamhetsberättelse och

ekonomisk redovisning.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i nge n

Datum Diarienummer
2022-0s-3t KS 20221226

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
sso2-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se4
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-05-3t KS 20221226

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Bolstads Prästgårds Vänner är den före detta kyrkoherdebostaden i Bolstad med

tillhörande trädgård på cirka 5000 kvadratmeter gräsmatta, Ägare är den ideella
föreningen Bolstads Prästgårds Vänner. Det tar 4 timmar att klippa gräsmattan
med å kgräsklippa re för fören ingens medlemma r. Föreningens n uva rande
åkgräsklippare är 20 år gammal och bedöms enligt föreningen inte vara i sådant
skick att det är värt att reparera den. Därmed söker föreningen om kommunalt
investeringsbidrag-bygdepeng för att köpa en ny åkgräsklippare.

Analys

Melleruds kommun tillhandahåller kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng -

som lokala föreningar som vill skapa mervärde i sitt närområde och samtidigt delar
kommunens vision och värdegrund kan ansöka om att få,

Föreningens nuvarande åkgräsklippare är 20 år gammal och enligt föreningen
bedöms den inte vara i sådant skick att det är väd att reparera den. Därmed söker
fdreningen om kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng för att köpa en ny

åkgräsklippare.

Överväganden

I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar
inom Melleruds kommun framgår krav och kriterier för bidraget. Där framgår bland
annat att bidrag inte kan beviljas för insatserna/ som omfattas av normalt löpande
underhåll. Eftersom gräsklippning är att betrakta som löpande underhåll kan inte
detta bidrag beviljas för inköp av åkgräsklippare.

Ekonomiska konsekvenser

Förutsatt att kommunstyrelsens arbetsutskott inte beviljar ansökan tillkommer inga
ekonomiska konsekvenser.

Slutsatser

Förslaget är att avslå ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för
inköp av åkgräsklippare med anledning att ansökan inte uppfyller kraven för
komm u nalt investeringsbidrag-bygdepeng.

Karl-Olof Petersson

Kommunchef
Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00
Dovile. Ba ft useviciute@ mellerud,se

Beslutet skickas till
Bolstads Prästgårds Vänner
Samhällsvägledare

Sida

2 (2)
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2022-05-A9 11:14 M i..l- i- f i:.1 , , Gmäit - angående ansökan om kommunalt investeringsbidrag

fr.,ir,[ii-,r r: .

l*t Gmail Gudrun Rydberg <gudrun'rydberg.le@gmall.com>

angående ansökan om kommunalt investeringsbidrag
1 meddelande

Dovile Bartuseviciute <dovile.bartuseviciute@mellerud.se>
Till: "gudrun.rydberg.le@gmail.com" <gudrun.rydberg.le@gmail'com>

6 maj202211'.53

Hei,

Melleruds kommun har fått in Er ansökan om kommunalt investeringsbidrag'bygdepeng för inköp av

åkgräsklippare, daterad den 28 april2022.

Enligt "Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - för lokala föreningar inom Melleruds kommun",

antågen av kåmmunstyrelsen den 5 maj 202L, $ 113, ansökan ska även innehålla aktuell
verklamhetsberättelse, ekonomisi redovisning, revisionsberättelse samt ska ansökan vara undertecknad

av styrelsen utsedda funKioner.

För att ärendet ska kunna handläggas behöver ovanstående handlingar lämnas in till komrnunen'

Med vänlig hälsning

Dovile Baftuseviciute

Samhällsvägledare

Medborgarkontoret

Melleruds kommun

www.mellerud.se
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Revisionsberättelse

Bolstads Prästgårds Vänner, org'nr.855900-7037

Vi har granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning för 202L.

Vi tillstyrker

Att resultat och balansräkning fastställs,

Att överskottet överförs i ny räkning,

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för ZOZL

Bolstad / 2a22

För

Berthel Johnsson Göran Hagsgå

/
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Stödföreningen Bolstad Prästgårds Vänner
0122724A83
2021-A1-U - 2A21-12-31

Resultatrapport

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning
3011 Bidrag

3012 Gåvor
3014 Ersättning för bokutlåning
3015 Vuxenskolan
3016 Entreavgifter
3017 Bokförsäljning och kartor
3018 Uihyrning
3019 Lotteri intäkter
3022 Faktueringsavgifter
3A24 Loppis
3028 Studiecirkel
3540 Förs av kaffe
3610 Medlemsavgifter
Summa försäljning

Övriga rörelseintäkter
3989 Övriga erhållna bidrag
Summa övriga rörelsei ntäkter

SUMMA RöRELSEINTÄKTER

RöRELSENS KOSTNADER

Material och varor
4010 lnköp av varor och material
4016 Kostnader foredrag
4A17 lnköp böcker
4018 Kostnader i prästgårdens berså
4019 Kostnader lotteri
4540 Kostnaderservering
4610 Medlemsavgift DFH
Summa material och varor

BRUTTOVINST

Övriga externa rörelseutg ifter/kostnader
5020 Elförbrukning
5040 Vatten och avlopp
SOS0 Övriga omkostnader för fastighet
5070 Reparation och underhåll av lokal

5200 Annonser
5424 Kostnader för evenemang
5910 Annonsering
6110 Kontorsmateriel

1(2)
Utskriven : 2022-O 4-1 2, 0B:A3

2421-AtA1
2A21-12-31

2020-01-01
202A42-31

72 000,00

3 780,00
4 000,00
1 800,00

26 730,00

600,00
0,00

4 573.00
150,00

3 648,00
1 330,00

800,00
I300,00

128 71 I ,00

13 700,00
1 695,00
4 000,00

4 800,00
257A2,AA

610,00
500,00

5197,00
0,00

2 384,00
220,AA

0,00
I200,00

67 008,00

24 550,00
24 550,00

153 261,00

0,00
-8 221,00
-3 250,00

-20141,25
.925,00

-4 4S3,00

-2 075,00
-39 105,25

114155,75

0,00

67 008,00

-5 450,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-5 450,00

61 558,00

-29 855,8S

0,00
-3 906,17

0,00
-7 015,00
-8 801,00

0,00
-3 332,50

0,00

a2s09,44
,1 184,00

0,00
-9 S50,00

0,00
-2 360,00
-1 778,00

0,00
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Stödföreningen Bolstad Prästgårds Vånner
012272-3483
2A21-A1-U -2A21-12-31

Resultatrapport

6310 Företagsförsäkringar

6510 Kontanta extraersåttningar

6545 Bokföring

6560 Div ornkostnader

6561 Medlemsavg, Föreningsarkiv

6565 Utgifter för lotteri priser

6570 Bankkostnader
Summa externa rörelseutgifterlkostnader

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

RESULTAT FöRE AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar
7830 Avskrivningar

Summa avskrivningar

REDOVISAT RESULTAT

2 (2'
Utskriven : 2O22-A4-1 2, A8:43

z0?l-4t01
2A21-12-31

-12 61 1,00

0,00
-l 400,00

0,00
-150,00

0,00
-921,00

-53 263,44

-92 368,69

60 892,31

-11 670,00
-11 670,00

49 222,31

2020-01-0{
2024-12-31

-13 627,00
-2 92s,00

0,00

-150,00

-906,00

-613,00

0,00
-71 131,56

-76 581,56

-9 573,56

-11 670,00
-11670,00

-21243,56
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Stödföreningen Bolstad Prästgårds Vänner
412272-3083

2421-A1-U - 2421-12-31

Balansrapport

TILLGÄNGAR

Anläggningstillgångar
1110 Byggnader
1224 lnventarier och verktyg
1229 Ackavskrivn inv/verktyg

Summa anlåggningstillgångar

Omsättningstillgån gar
1790 Förutbetalda kostnader
1 930 Företagskontolcheckkontolaffärskont
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget k3pital
2O1A Eget kapital
2019 Ärets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
2350 Lån från Gudrun Rydberg

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
2990 Övriga förutbetalda iniäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 t1)
Utskriven : 2A22-A4-"1 2, O8:03

Föråndring 2021-12-312021-01-01

51 349,00
197 193,00

-143 655,00

104 887,00

5 934,00
28146,24
34 080,24

138967,24

-50 810,80
21243,56
-29 567,24

-109 300,00
-109 300,00

-100,00
-{00,00

-138 967,24

0,00
0,00

-11 670,00
-11 670,00

846,00
59 946,31

60 792,31

49 122,31

21243,56
-70 465,87
49222,31

0,00
0,00

100,00
100,00

-49122,31

51 343,00
1S7193,00

-155 32s,00

93 217,00

6 780,00
88 092,55
94 872,55

188 089,55

-29 567,24
-45 222,31

-78 789,55

-109 300,00
-109 300,00

0,00
0,00

-188 089,55
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Arsberättelse år 2021 för Bolstads Prästgårds Vänner

Grundad: 2000

Hembygdsgård: Bolstads Prästgård, med två flygelbyggnader och park, byggd ären 1825'1827 '

Öppettider: varje helgfri onsdag kl 18-21 .

KontaktpersoniGuOiun Rydberg, Södra Dyreberg 1, 4M 66 Mellerud, tel. 0521-340 24, mobil: A70-374

23 27 ; e-mail: gudrun.rydberg,le@gmail,com

Hemsida: www, hembygd.se/bolstads-prastgard

Ordforande: Gudrun Rydberg

Vice ordförande: Bertil Landegren

Sekreterare: Sonja Pettersson

Kassör: Britt-Marie "Kickan" Björk (t.o.m. 4 augusti); Vakant: {fr,o.m. 4 augusti). Bokforingstjänst köps

från Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbund medan ordföranden och vice ordföranden betalar

räkningarna.

Ledamöter: Annica Berg, Sonja Berg, Lennad Hjalmarsson, Yvonne Palm.

Ersättare:Vakant; (t,0,m.4 augusti); Lill Kristofferson (fr'o'm. augusti 2021)

Medlemsantal:92
Antal besökare: 654

Verksamheten har under året varit fortsatt begränsad på grund av den smittsamma coronapandemien.

Folkhälsomyndigheien utfärdade från mitten av november 2020 restriktioner for allmänna

sammankomster, Genom riksdagsbeslut begränsades antalet deltagare inklusive funktionärer vid

offentliga tillställningar till 8 deltagare via Ordningslagen vilkei gällde titl 1 iuni2A21då storre delen av

befolkningen över 65 år hade hunnit vaccineras. På grund av pandemin fick 5 planerade arrangemang

ställas in iram till 1 juni och årsmötet fick flyttas till 4 augusti. Under sommaren hölls arrangemangen ute

i trädgården då vädret tillät detta.

Sju styrelsemöten har hållits under året.

Trots coronapandemien har 15 föredrag kunnat genomföras under år 2021 au

Roland Skarin, Med hästoch kärra tillBorge bro vid invigningen av utställningen Borge bro och andra

broar;

Cecilia Hedbor, Ed, Antikforskaren Johan Bergman från Tydje - grundare av Svenska lnstitutet i Rom;

Bo Andersson, Mellerud, Motorfordonsägare i Dalsland fore 1925;

Karin Hilmör, Grinstads kyrkskola då och nu;

Gudrun Rydberg, Fornborgen Höga sten i Bolstad;

lngegerd Svedberg, Svartåbäck, Jonas Skoglars i Hultet, Grinstad dagbok och brev mm del 2;

Lasse Karlsson, Brålanda, Fåglar vid Borge bro mm;

Anton Lazarides, Lödöse museum, Uigrävningar av gamla kyrkan i Edsleskog;

Gudrun Rydberg, Mellerudsbor på biltur till Lillebyn 1925;

KjellÅberg, Mellerud, Polismordet i Mellerud år 1905;

Anna-Lenå Andersson, Vargön, Sommaro. Semesterhem för utarbetade husmödrar;

Jan Andersson, Troneberg:iilmen "Lars Madsön - radioman och Dalslandsälskare" {hölls två onsdagar

I rad p g a stor publiktillströmning).

lngvar Lisius, Mellerud: 0m domböcker från omkring år 1740;

Jujmusik med Anders Pettersson från Korpås och Anders Ljungqvist, Dals Rostock vid adventskaffet.

Utställningar
nenitromit<a stiftelsen - ålderdomshemmet i Bolstad (6 november 2019 - 15 nai2A21)
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Borge bro och andra broar, (16 iuni2}21-nai2A22)

Två musikarrangemang har anordnats under är 2021:

Folkmusik ihelgoch söcken med Danielwestin från Frändefors;

Sång och musik med Refräng & Co från LödÖse.

SV Väst (= Studieförbundet Vuxenskolan), har gett kostnadsersättning med 200 kr per^evenemang och

en lågre summa till arrangörscirkel, Melleruds (ulturnämnd gav anangörsbidrag gå 2000 kr till

musi[arrangemanget r,n.ä R.ftäng & Co från Lödöse, De 1 500 kr som utbetalts förra året till Linda

Klingbergs iutt<onsärt, som blev inötatu p g a coronapandemien, användes istället till Cecilia Hedbors

foredrag om antikforskaren Johan Bergman'

Bolstads Prästgård besöktes under året av:

SV Västs studiäcirkel under ledning av Lena Bark från SV och Sonja Pettersson den 28 september, 12

oktober, 2 november och 23 november,

Rotarys Guvernör for Västra Sverige den27 september'

Sundåls Släktforskares styrelse den 12 januari, 10 augusii och i oktober'

Forskarbesök har gjorts av Viveka Adelswärd, Slefringe gård, Åtvidaberg den 10 november' Hon är

barnbarnsbarn till kyrkoherden oscar Lindegren som-vådast<ot sig iövervåningen på Bolstad Prästgård

år 1g84. Viveka Adäswård samlar källmaterial till en bok om oscar Lindegrens fru Oscaria Lindegren

fodd Bergqvist som var dotter till musikdirektören Henrik Bergqvist i Vänersborg'

Bolstads hembygdsförening har hållit 3 styrelsemöten under året i Prästgården. Gudrun Rydberg höll 
.

f*-d;;g oÄ ojröurgtå i gämra tider vid Botstads Hembygdsförenings årsmöte i Knuthuset i Dalbergså

den 1 juni,

Loppisförsäljning i jungfrukammaren och köket samt biljettförsäljning under året sköttes av Lennart

U1åtmarsson, Sönia pittersson och Gudrun Rydberg. Antalet funktionärer har minimerats p g a

coronarestriktionerna. Det övergripande ansvåret föi loppisen har hafts av Sonja Pettersson, Korpås

och Annica Berg, Grinstads Hede.

Föremål och böcker har skänkts till forsäljning av Bo Andersson, Nyt, Höga, Anita Lindberg, Baggebol,

Christer Widön, Uddevalla, Lena Bark, Tiollhåttan, Viola Heidengård, Frändefors, Annica Berg,

Grinstads Hede, Kerstin Karlsson, Sundals-Ryr samt Gudrun Rydberg och Lorents Karlsson, Södra

Dyreberg.

Sonja pettersson, Korpås har ansvarat för lotterier och kaffeservering. Behjälpliga med kaffekokning har

Annica Berg, Grinstads Hede, sonia Berg, simonstorp, Gestad och Yvonne Palm, Mellerud varit'

Kaffebrgd har skänkts av Annica Berg, Sönja Berg, Eiisabeth Magnusson, Mellerud, Yvonne Palm,

Sonja pettersson och Gudrun Rvdbeiri. Städning har som tidigare år utforts av ordforanden och Lorents

Karlsson. Lennart Hjalmarsson har städat vinden och källaren'

Gråsklippningen har utförts ideellt av Egon Rydberg, Stenen. Lill Kristoffersson, Norra Hagen, Grinstad

har ansvarat lör rabatterna från och mdd augusti månad, I övrigt har kädgården skötts av Lennart Hjal-

rrrrron, Sörbyn, Grinstad, Lorents Karlsson, Lilla Edet och Bertil Landegren, Dals Rosto-ck' Bertil

Hagsgård, casenergsangån nrr sågat ner träd som hångde ut över Lillån samt ansvarat för snöröjning.

Bolstads pråstgårds Vänner har drivit bokutlåningsstation för Me.lleruds kommunbibliotek och hållit

pårtgård.n öipen for låntagare alla helgfria onsdagskvällar under året' Läsesalslån har även
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tillhandahåliits ur Bolstads Prästgårds Vänners arkiv och Bolstads hembygdsforenings arkiv, 107|ån har
expedierats. Bidrag till bokutlåningen har getts av Melleruds kultur- och utbildningsnämnd med 4000 kr,

Gåvor under året: lngemar Jonsson, Dotorp, Brålanda har skänkt två kassaböcker, en for Tängelsbols
gård och en for Dotorp, m, fl. handlingar skrivna av hans farfar Wilhelm Jonsson if. 1857) från Lefors,
Bolstads socken som var inspektor på Tängelsbol år 1888 - 1892.
Penninggåvor har getts av fler medlemmar än vanligt,

Lill Kristoffersson representerade foreningen vid Dalslands Fornminnes- och Hembygdsforbunds
årsmöte den24 augusti på Folkets Park iÖdeborg samt vid Melleruds föreningsarkivs årsmöte på

Kulturbruket i Mellerud.

Bolstads Prästgårds Vänner har fått 15 000 kr i s.k. coronabidrag från Västra Götalandsregionens
kulturnämnd via Dalslands Fornminnes- och Hembygdsforbund som frirdelade pengarna bland de
dalsländska hembygdsforeningarna.

lda Dotevall, Vänersborg har under oktober månad, efter offed från fönsterhantverkaren Sven Sillön,
Frändefors, genomfört bättringsmålning av fclnsterbänkar och golvlistor mm i undervåningen på Boistad

Prästgård. Bolstads Prästgårds Vänner har mottagit 9 550 kr i bidrag från Länsstyrelsen i Våstra
Götalands bygdemedel Väner{onden till detta arbete.

Bolstad Prästgård
Rapport för projekt nr 264 "l Prästgårdens berså" är 2021 - Diskussionsträffar

Bolstads Prästgårds Vänner fick 70 000 kr i bidrag från organisationen ldeell kulturallians projekt "Kulturens

kapilläref', Vi kunde söka bidrag p g a Sveriges Hembygdsförbund är anslutel till denna paraplyorganisation, för
projektet "l Prästgårdens berså" - tio diskussionsträffar^ ldeell Kulturallians hade i sin tur fått pengar från
Postkodstiftelsen för att genomföra detta projekt vid namn "Kulturens kapilläre/'. Projektet "l Prästgårdens berså"
marknadsfordes via tio annonser i Melleruds Nyheter samt pressmeddelanden som såndes till de sex
dagstidningar som täcker Dalsland. Följande program genomfördes vid de 10 diskussionshäffarna:

Onsdag 30 juni kl 15: Morgan E. Andersson, kommunalråd i Mellerud: ldeella föreningars
betydelse för samhället. Kaffe. Gudrun Rydberg, ordf. för Bolstads Prästgårds Vänner:
Presentation av projektet "l Prästgårdens berså". Diskussion: Hur får vi igång föreningslivet
igen ?
4 deltagare hade infunnit sig,

Kommunalrådet Morgan E. Andersson berättade att Melleruds kommun har ett rikt foreningsliv. Det
finns fler än 100 föreningar med en befolkning på 9 500 invånare. B av 10 svenskar i yrkesverksam

ålder är med i en förening, Totalt finns 260 000 organisationer i Sverige vilket medför att föreningarna är
en opinionsbildande kraft att räkna med icivilsamhållet,
Gudrun Rydberg, ordforande for Bolstads Prästgårds Vänner berättade om projektet "l Prästgårdens
berså".
Vid den efterföljande diskussionen föreslog Morgan E. Andersson att kommunen inrättar ett
föreningsråd för att stärka foreningslivet i kommunen efter pandemien, Något som de närvarande tyckte
var en god ide,

Onsdag 7 juli kl 15: Jean Christer Olsson, ordf. Bolstads hembygdsförening: Att skriva
pressmeddelanden för föreningar. Kaffe. Föreningen Veteran Classic Dalsland presenteras av
ordf. Gunnar Landegren. Diskussion: Hur blir vi bättre på att rekrytera medlemmar ?
9 åhörare deltog,
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Ordforanden Jean Christer Olsson gav oss goda råd om hur man sänder pressmeddelanden till
massmedia. Det gäller att sticka ut med ett viktigi innehåll for att kunna tränga igenom mediabruset. Eti
pressmeddelande bör ha en korl rubrik, en ingress och vara lagom långt, Man ska undvika att skriva
något viktigt på slutet eftersom det kan strykas om det blir för långt. Tidningarna har idag brist på
journalister vilket medför att redaktionerna lyfter in pressmeddelandena i oredigerat skick, Det är viktigt
för foreningarna att skapa publicitet för att nå fram. Många kanaler finns vid sidan av tidningarna som
exempelvis Youtube och Facebook,
Gunnar Landegren, vice ordförande for Veteran Classic Dalsland, berättade om denna forening som har
'150 medlemmar. Föreningen startade 1998, har en styrelse med B personer varav 1 kvinna och ger ut

en egen tidning 4 ggr per år, Bilträffarna började i Håverud, flyttade sen till Gamla sanatoriet i Dals

Rostock och håller numera till i Sunnanå^
Bilträffarna är planerade att starta igen efter pandemin i juli månad. Att värva funktionårer år ett problem

och Gunnar Landegren har ingen lösning på detta problem. Man bjuder på mat till dem som ställer upp.

Vid diskussionen konstaterades att ansikte mot ansiktsmetoden är bäst vid medlemsrekrytering,
Nyblivna pensionärer är en bra grupp att värva,

Onsdag 14 juli kl 15: Tommy W. Johansson, överste och fd kommunalråd i Mellerud: Att leda en
förening. Kaffe. Bolstad Grinstad Byalag och Bygdegårdsförening presenteras av ordf. Agneta
Johansson. Diskussion: Hur kan viförnya föreningslivet ?
15 deltagare var närvarande.

Tommy W, Johansson, överste och f d kommunalråd i Mellerud, började med att påpeka att för'fattaren

Per-Olof Ekström från Gestad på Dalslandsslätten behandlade mycket av foreningslivets problematik i

Dalsland i sin roman "Sommardansen" år 1949. Mycket av de problem som då fanns i foreningarna är
de samma idag. Medlemskap i föreningar är något som är typiskt svenskt. Sjålv började Tommy W.

Johansson i scouterna och gick sen vidare till idrottsföreningar, ldag är han med i Vita Sandars
vägforening, Nutida nyare föreningar är exempelvis Missing People och vindkraftsföreningar,
När man leder en forening är det viktigaste att hitta funktionärer som är intresserade. Föreningslivet är
socialt och ekonomiskt viktigt for samhället. Man måste kunna ta konflikter, få människor att växa och

ait ge beröm.
Agneta Johansson, ordförande för Bolstad Grinstad Byalag och Bygdegårdsforening, presenterade

verksamheten, Bolstads Grinstads Byalag bildades år 1997 och Agneta har varit med sen år 1999.

Föreningen gick ihop med Bygdegårdsföreningen år 2002, Främsta målet är att få Bolstads bygdegård
att gå runt ekonomiskt. Valborgsmässofirande på Dalaborg anordnas varje år, Vid den efterfriljande
diskussionen föreslog Tommy W Johansson att bygdegårdarna skulle kunna användas som

samlingsplatser eller krislågespunkter vid krislägen, Detta har varit på tal tidigare i samband med

beredskapsplanering inom Melleruds kommun men man kom aldrig tillskott med denna ide. Skulle
kunna foras fram i form av ett medborgarforslag,

Onsdag 21 juli kl 15: Sten Torstensson, Dalslandsguider: Guidning i hembygden. Kaffe.
Föreningen Kroppefjälls Vandrare presenteras av Bertil Landegren. Diskussion: Hur blir vi
bättre på att marknadsföra våra föreningar ?
I personer deltog,
Sten Torstensson, representant for föreningen Dalslandsguider, gav goda råd om hur man guidar i den

dalsländska hembygden. Man ska börja med att ta reda på vilken publiken är och vad de kan vara
inhesserade av. Numera kommer det lite bussar att jämföra med år 1995 då det kom ca 200 chartrade
bussar per år. Yngre pensionärer reser inte med organiserade bussresor längre utan de färdas på egen
hand med biiar och husbilar, Under coronapandemin har det i princip varit helt stopp sen sommaren år

2019, 0m man guidar bussresor är det viktigt att åka på småvägar, inte E 45, och planera in stopp vid

rekommenderade matställen,
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Berlil Landegren, f.d, ordförande för föreningen Kroppeflälls vandrare' berättade om ett Leaderproiekt

finansierat av Europeiska jordbruksfonden för gr*rlyäåi;treckring. Det år e* treårigt samarbetsproiekt

melan Krappefjälts vrnJiåi*, Kroppeflålls nuninffiigning ocn"0K Kroppefjåll' Den sistnämnda

föreningen har varil p,o;åktrrou,.*. trrårät at utt uti,åc[ra Kropöefjärts frituftstiv' Kroppefjålls Vandrare har

utarbetat orienteringskartor, satt upp informati*-rvii".rn'swivit en nroschyr med titeln "Karl Xll:s vä9"

över vandringsrederna. Kroppefiä[s hembygds{'åäÅing nut pubricerat en torpinveniering med karta

medan OK Kroppe{jäll har byggt ett utegym.. p,åftf,tniä"get har uppgått lill 490 000 kr hån Leader

medan det ideeila arbetet på 700 timmar uaro*iås tirr rm"ooo kr, dvs 30 % av det bevirjade anslaget'

Föreningen Kroppefiälls Vånotu* har 300 **dlr**ut och 925 vandrare deltog i föreningens

anordnade vandringar å,. zozo. NaturreservatÄ-på Kroppefiä*,förvaltas av Våstkuststiftelsen'

Vid den efterförjande diskussionen framkom ,iidinå iå[ for hembyodsforeningar att komplettera sin

marknadsföring av hembygdsgårdar orn uu,rrlniiråt ai* skicka re'k-ram direkt tit otika föreningar i

Göteborgs- respektive ö;å;,r"kk;. Kring Göte[äig och Oslotrakten uppgår befolkningen till ca 2

milloner.

$nsdag 28 juli kt 15: Birgitta Hellman, lärare i Bengtsfors: Attentusiasmera barn och ungdomar i

föreningslivet. Kaffe. eolrtro, barnkör pd;;;;;äau rvratia Andersson' kantor' Diskugsion: Hur

tar vl båttre hand om barn och unga i uar. roiånirgai r nirgitta.Hellman utlyser en skrivartävling

om detta tema, Bioraitatjt iif åiöittt n.rrt.n fåre 15 arigusti' Priser utdelas vid

åi;ku;;lo;*träffen dän 25 aususti i Bolskd Prästgård'

6 besökare deltog'

Birgitta Hellman, högstadielårare i Bengtsfors och bosatt i Dals Rostock' berättade om hur hon

anvånder hembygdsgården Gammergården r g*$rfrri i skorundervisningun för årskursema 6 * 9 på

högstadiet. garnronvenionen er nu,ie,,, hg JJ'il;byga;q historia ingår i skolans läroplan' När det

fungerar med samarbtfiÅ*U f,**bygdsfoieningarna är hembygdens historia en stor resurs'

Birgitta har för e+ areti'iåo änoronx'un novettäu"tinf på orir<areman brand sina erever for att förbättra

deras skrivkunnighet. åil;il;ilittr[er pa N;;;il;ö; den 10 december' då 5 penningpriser' det

högsta på 500 kr detas ffiffi ;; tåvlaÅde. Priser ilorm av pengar är det mest populära och sponsras

av Rotary, oet vinnanäJilttg* p;tliceras i t'oning*n Ddslånniigen' Vinnarna får åven diplom och

bronrbuketier. skrivkunnigheten brand utuu*l.nå-r,ätiårbåttrats mar:kant och dertagarna år ca hälften

flickor och pojkar, nJ;ffi; kom in det året när temat var Dalslands kanal,

Birgitta Hellman na, aölanävirig erfarennet av iäeellt a$ete inom idrottsrörelsen' I Melleruds

kommun är 4T o/oav barn ocrr ungdomu, un*tutn, ti, idrottsföreningar, r Bohusrän-Dals skidförbund

täggs många ktubbar il i,rt6det minstai mlst bland poikar mellan 7 - 12 är ' En idrottsklubb som

däremot har haft rn rv*iä*u, uiu*.r,ring a," sr,utrnårror,rubnän i Trolrhåttan som har 900 medlemmar

Gammetgårdun i gungttioÄ Åtitttrtåtät rappnastve*samhet s9m är populär bland barn'

problemen for idrottsföreningarna är att det iiJ*rr, engagemanget minskar. Friidrotten har ställt

utrimatum att förätdraimåstä nidra **o p*ng;;;äri. vill h'iäpa till ideellt' I Bengtsfors inbjöd

skotan Bengtsgårdet'nään'gJttåi*nindut tiil samarbete med skolans fritids-,Tankeil:!:1

representanter for foren]ngrffiålkorrr *ä**rärn uiså olika äldre hantverk för barnen när de är på

fritids. Tyvårr var det barien forening son', nåppade på erbiudandet på grund av tidsbrist'

Maria Andersron, *vÅoruriker i Meiieruos påsiorat,'neråttade om sitt aibete med barnkörsverksamhet

för svenska Kyrkan, ,r,.' sti åii'rnåks. Når Å* nr*r'f.rtrli dåu.*nde Bolstads Pastorat år 1986

startade hon Borstads barnkör. Förärdraenga!*Åu1o*1 aio*t urt tigrste eftersom barnen måste skjutsas

fram och tillbaks till sångövningama. Numeråker övningarna på skolorna när barnen har håltimmar

varefrer de går tirruar<äiiin.itiJi-r.ra,. uu,.iu när]äi* ri. nårk,tiråv-erksamher hade förälclrarna mer tid för

barnen eftersom mamm.rna då oftast iobbaJe Jertid. ldag arbetar i regel båda föräldrarna heltid ofta

med tånga penotingsä;siånO trt arbetsplatsen vilket medfbr att det inte finns tid för barnens

fritidsaktiviteter i samma utsträckning. nn*år.iroi burn*n låggs i allt större utsträckning över på

samhäilet. Antaret barnkörer inom svensk, r<vrxun har minsä men de finns fortfarande kvar i Bolstad,
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ör, Brålanda, Frändefors, Högsäter och Åmål samt Solvändans kör som är en privat kör ledd av Gun

Britt Gustafsson i Ör.

Vid den efterfol.iande diskussionen utlyste Birgitta Hellman en skrivartävling om hur vi kan ta bättre hand

om barn och unga i våra föreningar, Tyvärr kom det inte in ett enda bidrag. Förslaget överlämnades

istället till Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds kommittå for barn och unga i

hembygdsrörelsen som kommer att ia hjälp av skolorna under våren for att låta barnen skriva och

skicka in noveller om sin hembygd. Vid diskussionen konstaterades att båsia sättet for

hembygdsforeningar att samarbåta med skolan är att marknadsfora sig mot Fritidsverksamheten for

skolan,

Onsdag 4 augusti kl 15: Karin Nodin, vice fullmäktigeordförande för Melleruds pastorat: Svenska

kyrkan och fdreningslivet. Kaffe. Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad Värmland och Dalsland

piesenteras av ordi. Margareta Olsson, Högsäter. Diskussion: Hur kan vi bli bättre på att visa

upp våra kyrkor ?

10 personer deltog.

Karin Nodin, vice iullmäktigeordforande for Melleruds pastorat, informerade om Svenska Kyrkan och

foreningslivet. I Melleruds pastorat, dit Bolstads församling hör, har totalt 11 kyrkor vilket är betungande

ur ekonimisk synpunkt med stora kostnader for byggnadernas underhåll. En ny kyrkogård har anlagts

vid Holms kyrka for 8 - 10 miljoner kronor. Svenska Kyrkan har problem med ett minskande

medlemsanial men Melleruds pastorat har klarat sig bra hittills, Coronapandemien har dock medfört att

antalet dop har minskat,

Eva Widell, forsamlingspedagog och kyrkoherden Per Åke Henriksson beråttade om hur de arbetar med

gudstjänster, underviining av konfirmander, diakoni, mission osv. Under coronapandemien har

ftonfirmationsundervisninlen skett digitalt och konfirmationerna i kyrkorna har genomforts utan åhörare,

Samma gällde för luciafirändet i Dalskogs kyrka år 2020 som filmades och ledde till 900 visningar på

Facebook, Gudstjänsterna har setts av fler besökare när de har sänts digitalt,

Margareta Olsson, ordförande för Stiftshistoriska Sällskapet i Karlstad, Dalsland och Vårmland,

berittade att foreningen startades år 1955. Målet är att bevara och fråmja kyrkans kulturarv och historia.

Utgivningen av Anders Edestams Herdaminne för Karlstads stift är det mest omfattande bokprojektet

roä Satirt rpet utfört, Andra böcker som nyligen publicerats är bl a en historik om stiftets prästgårdar.

Under året har Sällskapet gett ut en egen årsskrift for forsta gången, Stiftshistoriska sällskap finns i alla

stift i Sverige. Det är vit<tigiatt kyrkorna är öppna så mycket som mojligt så att kyrkornas kulturarv kan

visas,

Vid den efterföljande diskussionen framkom att det är problem for Svenska Kyrkan när det gåller

samverkan meå ideella organisationer då det gäller öppethållande av kyrkorna för turister. D_et måste

vara anställd personal for ått forsäkringarna ska gälla och man måste hela tiden ta hänsyn till

arbetsmiljölagen, Till sommaren ska vf försöka fåtill stånd ett samarbete mellan Bolstads Prästgårds

Vänner otn Utelleruds pastorat när det gäller öppethållande av Bolstads kyrka i samband med

arrangemang i Bolstads Prästgård, Kyrkoherden har planer på mer 0CR-teknik på

informationsikyltarna vid de 1l kyrkoina. Kyrkvaktmästarna öppnar gärna kyrkorna fcir besökare när de

utför arbete på'kyrkogårdarna. Dåt framfordes dock synpunkter på att det inte är samma upplevelse för

besökarna att titta på en telefonskärm som att få komma in i kyrkobyggnaderna.

Onsdag 11 augusti kl 15: Lena Bark, utvecklare Vuxenskolan SV Väst: Att utveckla föreningslivet

via stuäiecirkår. Kaffe. Dalslands Skrivarförening presenteras av ordf' Tommy Löfgren.

Diskussion; Medlemsvård - är även gott kaffebröd det ?

5 deltagare.
Lena Bärk, utvecklare vid SV Väst (Studieforbundet Vuxenskolan) informerade om SV och dess

verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är folkbildning för allmånheten. För hembygdsforeningar
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gäller att ia hand om sin historia mm, Studiecirklar om återbruk är populära for närvarande. Man samlas
kring ett ämne och lär av varandra, Det finns även kamratcirklar med minst 3 deltagare och
arrangörscirklar. Coronapandemien har inte medfort minskade medlemstal for alla föreningar, ett
exempel är Västra Tunhems hembygdsförening som fått 20 nya medlemmar hittills under år 2021.

Tommy Löfgren, ordforande for Dalslands Skrivarförening presenterade denna forening som bildades år
1996 av Tommy Löfgren och två av hans dåvarande arbetskamrater på tidningen Dalslänningen i

Bengtsfors. Syftet är att samla människor som är intresserade av att skriva. En årsskrift publiceras varje

år. Föreningen är indelad i kommunvisa grupper i Mellerud, Bengtsfors, Steneby och Åmå|. Tidigare
fanns även en kommungrupp i Färgelanda som numera är nedlagd, Många av medlemmarna har skrivit
egna böcker, Föreningen hade 65 medlemmar när den var som storst men är numera 30 stycken.
Medelåldern är hög liksom i många andra frireningar. Dalslands Skrivarforening anordnar varje år en

Dalslandslitteraturens Dag, Föreningen har för avsikt att forsöka få igång detta arrangemang i höst nu

när pandemien verkar lätta.

Vid diskussionen enades de nårvarande om att det viktigaste i alla foreningar för att få en god

medlemsvård år att alla medlemmar känner sig sedda och uppskattade. I andra hand kommer hevliga
kaffepauser med gott kaffebrod och rekrytering av medlemmar bland yngre vuxna. Tommy Löfgren
tipsade om Föreningen Liv i Sverige som nyligen gett ut en liten bok "Biominnen" med ett bidrag från

Dalsland. Dalslandsansvarig är Boel Löfgren, Steneby som gärna vill komma och presentera boken

under sommaren 2022 när sommarutställningen i Bolstad Prästgård ska handla om När bion kom till
Bolstad.

Onsdag 18 augusti kl 15: lngemar Linde, Färgelanda: Digitala mötesformer för föreningslivet.
Kaffe, Föreningen Sundals släktforskare presenteras av ordf. Sonja Pettersson. Diskussion: Hur
kan vi bli bättre på aft nyttja modernare teknik ivåra föreningar ?
10 personer var näruarande,
lngemar Lindhe, revisor för Färgelanda släktforskare, konstaterade att fysiska möten fungerar bäst i

föreningslivet. Men digitala möten har varit räddningen för föreningslivet under coronapandemin.
Släktforskarforeningarna är vana vid digitalt arbete via internet såsom Arkiv Digital och SVAR, Det finns

många olika verktyg för digitala möten och konferenser. Zoom är det vanligaste där en master
schemalägger tid och skickar länk till alla deltagare. Mötestiden som är gratis är dock begränsad till 40

minuter. Vill man ha längre möten får man betala ett abonnemang på 1 500 kr per år,

Sonja Pettersson, ordförande frir Sundals släktforskare, berättade ati foreningen bildades den 14 april

1982 i samband med avslutningen av en släktforskarcirkel. Hembygds-forskaren Bertil Johansson,
Brålanda höll kurserna. Anders Fredriksson, Brålanda och Sigvard Lindhe har varit med från början.
Den forste ordforanden var Mats Johansson, Troneberg, Sundals släktforskare har idag drygt 90
medlemmar. När foreningen bildades för 40 år sedan skedde all slåktforskning medelst mikrofilm eller

fysiska besök på landsarkiv och pastorsexpedltioner. Digitaliseringen av kyrkböckerna har medfört ett
mycket enklare säit att släktforska, Sundals släktforskare ska återuppta sina måndagsträffar igen så

fort Folkhälsomyndigheten och regeringen tillåter foreningsmöten igen,

Thomas Hesselroth, Uddevalla som har en podd med 800 foljare for Hesselrothska släktföreningen
påpekade hur viktigt internet och digitala hjälpmedel är för släktforskarna.
Vid den efterfoljande diskussionen konstaterades att digitala media aldrig kan ersätta fysiska möten i

foreningslivet. Släktforskarna har annars varit digitaliserade i många år genom forskning i källmaterial
på internet via Arkiv Digital och SVAR. Thomas Hesselroth erbjöd sig att komma till Bolstads Prästgård

och berätta om sin podd.

Onsdag 25 augusti kl 19 : Clas-Göran Janson, kulturchef i Melleruds kommun: Musikens
betydelse iföreningslivet. Kaffe. Föreningen Spelmän och dansare på Dal presenteras av ordf,
Ernst Stafsengen m,fl. Diskussion: Hur får vi pengar till dyra musikuppträdanden ?

12 åhörare deltog.
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Clas-Göran Janson, kulturchef i Meileruds kommun och riksspelman föreläste om musikens betydelse
fdr föreningslivet, Under 1700{alet rnöjliggjordes Carl Mikael Bellmans stora framgång som estradör
genom uppträdanden hos en mängd foreningar i Stockholm, Han understöddes av Gustaf lli liksom
kompositören Roman som skickades till England för vidare musikstudier. Under 1800-talet får musiken
en skjuts framåt genom industrialismen, Föreningar och studieforbund som ABF bildas med syfte att
motverka superiet, Folk lärde sig läsa, skriva och dansa, Städernas framväxt medfclrde att många
flyttade till städerna, Alla föreningar tog in musiken i sin verksamhet, Dragspel blev mycket populärtoch
nykterhetsrörelsen var forst med att bjuda på kaffe och kakor. I musikaliska föreningar kan generationer
förenas och invandrare kan snabbt komma in i samhället. Man kan spela ihop över språkgränserna.
Musikskolan i Mellerud har idag 250 elever och undervisning sker i gitan, piano och stråkinstrument,
Ernst Stafsengen, ordforande fclr Spelmän och dansare på Dal presenterade foreningen som har 25
dansare och 7 - 8 musiker. Dansuppvisningar sker på midsommar på Baldersnäs och ÄHreboendet i

Mellerud. Alla medlemmar uppträder i folkdräkt och ordforanden har en norsk-dansk uniform som
norrmännen hade på sig när de sköt Carl Xll, Föreningen Spelmän och dansare på Dal fyllde 40 år forra
året och har deltagit med dansuppträdanden i lsland, Tyskland, Färöarna, USA och Norge samt på

många platser i Sverige. Under coronapandemin har inga resor eller förställningar kunnat företas. Man
hoppas kunna få igång verksamheten igen och ett medlemsmöte planeras iseptember, Spelmän och
dansare på Dal har samarbete med folkdansforeningarna i Ed och Bengtsfors. Man har egna musiker
då levande musik år överlägset. Föreningen har dansat vid ett tillfälle i Bolstads Pråstgårds trädgård och
kommer gärna igen.

Vid diskussionen framkom inga nya forslag for att kunna få fram bidrag till musikframträdanden som
oftast är dyra då musiker och sångare är professionella dvs har musiken och sången som levebröd,
Melleruds kommun har endast totalt 10 000 kr i kulturanslag som kan sökas av ideella foreningar for att
genomföra arrangemang.

Onsdag 1 september kl 19 : Evert Magnusson, Mellerud: Föreningarför nytta och nöje. Kaffe.
Föreningen IOGT-NTO Melleruds Hopp presenteras av ordf, lngvar Asp. Diskussion: Är
föreningars främsta uppgift att vara fysiska mötesplatser ?
9 dellagare.

Evert Magnusson, Mellerud, ordforande för revisionen i Melleruds kommun kåserade över ämnet
Föreningar for nytta och nöje, Han inledde med att tacka Bolstads Prästgårds Vänner for allt ideellt
arbete som medlemmarna lågger ner. Själv har han varit med i nästan alla föreningar som finns i

Melleruds kommun. Han rekryterades som 17 åring till Melleruds hembygdsforening av dess dåvarande
ordförande, slöjdlåraren Sven Liljeqvist. Dårefter kom han med i det politiska livet som representant för
socialdemokraterna som han fortsatt med under 54 års tid, Evert Magnusson är även aktiv i styrelsen
for Modelltågsföreningen i Mellerud som anordnar den 4:e störsla modelltågsmässan i Håverud varje år
när det inte är coronapandemi.
ldrottsrörelsen är den största sektorn liksom i övriga landet, I Melleruds kommun är lOGT-Mellerud 120

år medan Melleruds idrottsförening är 113 år. Numera är det svårt att rekrytera ledare till Melleruds lF,

lngvar Asp, ordforande för IOGT-NTO i Mellerud berättade om denna nykterhetsloge som är 12A är och
kommunens nuvarande äldsta förening, Medlemsantalet är 40 stycken och man anordnar varje år
Folknykterhetens Dag ihop med nykterhetslogen i Brålanda på Kristi Himmelsfärds dag under normala
år. Föreningen har träffar var 14:e dag med föredrag, grilldagar, metardagar, gökotta, teaterresor till

Wendelsbergs folkhögskola, vandringar, tipspromenader mm. Det finns 6 nykterhetsforeningar kvar i

Dalsland. Av dessa är det endast Melleruds |OGT-NTO som äger en egen byggnad, Templargården i

Mellerud och Bengtsfors IOGT som har ODEON-huset i Bengtsfors.
Vid den efterföljande diskussionen var alla överens om att föreningarnas främsta uppgift är att vara
fysiska mötesplatser och alla ser fram emot att kunna komma igång med foreningsverksamheten igen

när restriktionerna för coronapandemin tillåter.
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Anangörer var Bolstads Prästgårds Vänner i samarbete med SV Väst Vuxenskolan

q,,{,rril}11-r-+-#tra@

Gudrun Rydberg
Ordförande för

Bolstads Pråstgårds
Vänner
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n Bolstads
prästgårds vänner

Vänliga hälsningar
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Gudrun Rydberg
Ordfiirande fiir
Bolstads Prästgårds
Vänner

clo ordforande
Gudrun Rydberg
Södra Dyreberg I
SE-464 66 MELLERUD
SWEDEN
Tel. 0521 -340 24
Mobil 070-374 23 27
e-mail : gudrun. rvdbers.le{rrlsmai Lcom

Södra DyrGberg 25 apå|2022

Till
Kommunsfyrel seförvaltningen
Medborgarkontoret
Storgatan l3
464 8A MELLERUD

Ärende: Ansökan om investeringsbidrag för inköp av åkgräsklippare till Bolstad Prästgård

Styrelsen ftir Bolstads Prästgårds Vänner ansöker härmed om 50 000 k i investeringsbidrag

för köp av åkgräsklippare av märket John Deere X127 enligt bifogad offert.

Bolstad Prästgård 8, fastighetsnummer Bolstad Prästgård 1 : 16 tir den fd kyrkoherdebostaden i
Bolstad med tillhöranOe tiaOgara på ca 5000 kvadratmeter gräsmatta, Agare är den ideella

ftireningen Bolstads Priistgårds Vänner. Det tar 4 timmar att klippa gräsmattan med

åkgräsklippare. Griisklippningen sköts ideellt av var medlem Egon Rydberg som hjälpt oss att

ta in bifogad offert på en ltimplig gräsklippare. Var nuvarande åkgräsklippare at 2A år gammal

och bedöms inte vara i sådant skick att det åir värt att reparera den'

Mer information om foreningen rned årsberättelsen för 2021 finns att läsa på Bolstads

Priistgårds Viinners hemsida www: hemby gd. se/bo I stads-prastgard.

oRGANTsATToNsNUMMERS5S9OO-7037 BANKGTRo 5548-7177
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2022-04-25 16i18 Gmail - Fwd: Offert John Deere X127

lYl Gmail Gudrun Rydberg <gudrun.rydberg.le@gmail.com>

Fwd: Offert John Deere X127
1 meddelande

Egon Rydberg <egontordrydberg@gmail.com>
Till: gudrun.rydberg.le@gmail.com

16 april 242214:32

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Christer Jansson <christerjansson@varmdal.com>
Datum: 7 april 2022 15:11 :21 CEST
Till:'egontordrydberg@gmail.com" <egontordrydberg@gmail.com>
Ämne: Offert John Deere X127

Hej,

Priset på en lagermaskin John Deere X127 är 39 000i + moms

,\'l ctl vii n I i g h ii ! s t t i tt g

{'hri.rtu' .Jur,;.sou

Siili u n' I-u tt t hru k c\ G t't'itt vr a

Vcirm-Dal & Truktorservice AB

Eldaregatan 4

464 34 Mellerud

Telefon: A73AS43450

E-mail: christerjansson@varmdal.com www.varmdal.com

!;oxr'roeees

https:ltrnail.googte.com/mail/u/0/?ik=4a 19309b466,y;sr /=pt&search=all&permlhid=thread-f%3 A1730268216876764084&simpl=msg-f%3A173026 1t2
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2022-04-16 1508 X127 | Utrustning för åkgråsklippare I John Deere SE

I lre nrönsÄqnnE 3 Logga in

SöK q

Hem >

---,

x127
Utrustning för åkgräsklippare

. lnkoppling av däck: mekanisk

. SÄTE: öppet ryggstöd, högt

Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet for att

förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå ivära

marknadsföringsinsatser. Cookie-Policy-

Cooltie -i n stå | I n i n gar

https://www.deere.se/svlgråsk lippa relåkgräsklippare/x'1 00-serien/x 1 27l 1t5
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2A22-04-16 15.08 X1 27 I Utrustnlng för åkgräsklippare I John Deere SE

Hitta en återförsäljare

Visa produktbroschyr >

Visa produktspecifikationer >

X127 åkgräsklippare

X127 star for pålitlighet, hållbarhet och kraft i varje aspekt av sin

utformning inklusive en fullständigt svetsad stålram och en

Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet for att

förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra

marknadsföringsinsatser. Gookie Policy

Cqaklelns!äbingar

https:l/www.deere.se/svlgräsklipparelåkg räsklippare/x'1 00-serien/x'1 27i 2t5

23



2022-A4-16 15:08 X127 | Utrustning för åkgråsklippare I John Deere SE

Funktioner Visa allt

+ Stark V2-motor med fulltryckssmörjning ger hög tillförlitli
ghet och lång livslängd

+ Helsvetsad stålram ger högsta tillforlitlighet

+ Hydraulisk/automatisk drivning ger ett oändligt antal kör

hastigheter

+ Förarplats utformad for komfortabel körning

+ Lättläst bränslemätare visar bränslenivån på instrument
brädan och reglage är lätta att använda

Visa mer

5pecifikationer

Viktioa soecifikationer

Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet for att

förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra

marknadsforingsinsatser. Cookie Policy.

Cookie-instållningar

https;/iwww.deere.se/sv/gräsklippare/åkg räsklippare/x100-setien/xl 27l 3i5
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2022-04-16 15:08 X127 | Utrustning för åkgräsklippare I John Deere SE

Transaxeltyp Hyd rostatisk, tvåhju lsd rift

Transaxel - Kontroll Två pedaler som sitter sida-

vid-sida

Bakdäck 20x8*8

Typ av lyftsystem Fjäderbelastad handtagsspak

Klippbredd 107 cm

42 in.

Motor

Effekt CE-märkeffekt (testad i

enlighet med SAE J1349), vid

3050 rpm (t100): 12,36 kW

Slagvolym 656 cc

40 cu in

Tillverkare/modell 40N877 (M40)

Toppventil (OHV),

Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att

förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå ivåra

marknadsföringsinsatser. Cookie Policy

Gookie-inställningar

Tvp

https://www,deere.se/sv/gräsklippare/åkgråsklippare/x100-serienlx127/ 415
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2422-04-16 15:AB X127 | Utrustning för åkgråsklippare I John Deere SE

Luft

Patron

Kylsystem

Luftfilter

Oljebyte Oljeavtappning utan verktyg

med utbytbart filter

Visa mer

Visa allt

+ Vi skyddar dig

Tillbaka

Mer ...

Hitta närmaste återf

örsäljare

Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att

förbåttra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra

marknadsföringsinsatser. Cookie Policy

Cookie-inställningar

Erbjuda nden och rabatter

https://www.deere.se/sv/gråsklipparelåkgräsklipparelxl?}'serienlx127l
atR
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x100-SERlEN
i Ij-:{ jr.:li i]t.i.j li!.i,ii}fti,jll.!1.:

Med sex modeller och ett stort utbud av olika funktioner och tillval att välja

mellan, har Xl0O-serien något för alla. Dessa robusta ågräsklippare är avsedda

för gräsmattor på I 000 till 6 000 m2 och har konstruerats för många års

problemfri användning. De kombinerar överlägsen klippkvalitet med

enastående användarvänlighet,

NEGLAGE SOM ÄR LIKA
LÄTTA ATT HITTA soM
ATT ANVIIT{DA

Its*

lnbyggd trygghet:
Din kundgaranti täcker

ett obegränsat antal timmar

under de första två åren. Om

en auktoriserad John Deere

återförsäljare varje år utför
service och underhåll på din
maskin, fcirlängs garantin till
I år eller i20 timmar beroende
på vilket som intråtfar först.

' E,)ddrl,,d g'rvti ån";ildr!d!g Vr0

trlarnå!!q anv;rdn;aq ne Xl00.id ien!
ålgråstIprire ir gårrntrn ]2 Tåqadc'

3
Den tydliga instrumentbrädan är både

snygg och praktisk, med färgkodade och
intuitivt plåcerade reglage för enkel drift.
En fjäderassissterad lyltspak förenklar

inställning och justering av klipphö1den

isteg om 5 mm.

\g
...1'a

9ekvämare oljebyten: I och med john Deere Fasy Change-

J0-sekunders snabboljebyte tillhör komplicerade oljebyten det
förgångna. Behållaren ryrnmer 40 procent mer olja, motorn blir inte lika
varm och hela processen år enkel, snabb och ren. Det smarta utförandet
minskar avsevårt r!sken för spill, samtidigt som oljefiltrets automatiska
avstångningsventil förhindrar filtrerade partiklar från att leta sig tillbaka
in i motorn när den stängs av, Systemet är standard på Xl67

UPP TILt
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https:limail.google.com/mail/u/0/?ik=4a19309b466y;svv=pt&search=all&permthid=thread-f103A1730268216B76764084&simpl=msgJ%3A1730268. '. 212
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https:/lmail.google.comlmail/ul0/?lk=4a19309b4d&view=pt&search=all&permthid=lhreadJ%3 A1724381511655046967&slmpl=msg-f%3A1724381 . -. 212
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nsty relseförva ltn ingen 2022-O6-14

ARENDE 2 Dnr KS 20221309

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

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

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

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

Årets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på 363 tkr,
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 | 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 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 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 202L-06-09, g I27.

. Ärsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2021.
o Revisionsberättelse
o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning och
revisionsberättelse för ?OZL

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

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

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

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

Årets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på SOI ttcr.

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 2021, 5 127, begäft en
långsiktig finansieringsplan från DVVJ.

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

r Kommunstyrelsens beslut 2021-0-6-09 , S 127.
. Ärsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2021
. Revisionsberättelse

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-06-09 KS 20221309

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se31
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutet skickas till
Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

Datum Diarienummer
2022-06-09 K520221309

Sida

2 (2)
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Ärsredovisning för

$tiftelse-n Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

Räkenskapsåret
2A21-01.01' 2021'12-31

I n nehållsförteckn lng : Sidä

Förva ltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning

Underskrifter
Noter

1-3
4

5.6
7-8
I
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Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
862000-5929

1(e)

Förva ltni n gs berättelse

Styrelsen for Stiftetsen Dal Väska Värmlands Järnvåg, 862000-5929, får härmed avge årsredovisning

för räkenskapsåret 2021

Verksamheten

Allmänt om verksamhetan

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

och Melleruds kommuner. Syftet med verksamheten är aft utveckla järnvägstrafiken mellan Mellerud

och Bengtsfors.
UnOårsö*marmånaderna körs persontågstraflk mellan Bengtsfors och Mellerud samt i samtrafik med

tianatOatarna på Dalslands kanat, frrt/S Störholmen och M/S Dalslandia mellan Bengtsfors och

Håverud.

Godstransporter utfors mellan Billingsfors och Mellerud under hela året.

UnOeisoni*armånaderna gäller Västtrafiks priserbjudand_e-på DWJ (ex' regionen ru!t).
ån dressinuthyr:ningsverksåmhet startades också under 1987 metlan Bengtsfors mot Gustavsfors.

Under: år 199d inleädes ett dressinsamarbete med Arjängs kommun'
I dag går det att trampa dressin mellan Bengtsforsoch Arjång i? kTt
Stiftälöen omprövar kontinuerligt verksamheten utifrån ekonomiska förutsättningar och

marknadsfaktorer, för att erbjuda kunderna en bra produkt'

fonceptet tåg- och dressinträfik utgör ett stort reklamvärde för vårt område, då positiv information

sprids om vår verksamhet.

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

åViX"t vätfungeranäe samarbJte 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 en2A2l bedrivits från 24 juni - 25 augusti, Tågtrafikens 
,

omtattnin! har varit kopplad till kanalbåtarna där pan^d-emin haft viss påverkan med något mindre

volymer. öock en vasdnttig förbättring jägfö{ med 2020
pW-l Otir under sommarmiånaderna åå förstärkt länstrafik för tåg som berikar vårt område'

Taxan för linjetrafiken har varit 130 kronor per.enkelresa Mellerud'Bengts!9rq.
öen totata tOisatlningen för tågtraflken var Lnder ärel728 tkr, vilket år en fördubbling jåmfört 2020

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

åven under inledningen av 2022.

Antalet resenärer var under äre17324 st något under normalnivå.

DVVJ ingår i Resplus/samtrafikens erbjudande.

Dressinuthyrning

Dressinuthyrningsverksamhet pågår året runt. Det år bara snö och is som kan hindra v"rksamheten.

Den lotala försåljningen för dressinverksamheten var 841 tkr,

vif-t<et gr en mins'kniö med 14 % ltänföregående år. Vi hade mycket begränsad utlandsmarknad även

2Q21 och inte sammä tryck från inhemsk turism,

övrig försällnlng

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

Yl1B
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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 for området
DalslandA/ärmland.
Utveckling av upplevelser med dressin sker idag genom ett vål etablerat samarbete med samtliga
kanot -, camping- och turistarrangörer i vårt verksamheisområde.

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 avtal.
Den totala laötvikten var under året 56 224ton, och for 2020 51 538 ton,
en ökning med 9 o/0.

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 som
stiftare lämnat ett föistärkt bidrag om 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 för 2021 uppgår till plus 5 tkr och var för
2020 plus 4t e tfr. Noteras skall att inget drlftsbidrag från Region/Dalslands Kanal utgått 2021.

Personal

Johan Abenius engagerades som VD på ca 407o tjänst (konsult)från 1 mars 2020. Tommy Erlandsson
avslutade sin fasta anstållning siste november men fortsätter som timanställd under ldas utbildning,
lda Karlsson arbetar 100 Yo med såvälgods, våxling, administration och den turistiska delen. lda

vidareutblldar sig under året som lokförare.
Säsongspersonal har varit timanställda med varierande sysselsättningsgrad i dressin- och
tågverksarnheten.
Undorhållsarbeten på dressiner, rälsbussar samt övrig utrustning och spår har utförts av såväl egen
personal som extema leverantörer.
DWJ har avlönat 19 personer under året.

Arets resultat

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

Framtiden

Ekonomin är genom framförallt anpassning av personalkostnader i rimlig balans. Budget för 2022
innehåller inget driftsbidrag från VGR.
Pågående förstudie av den turistiska verksamheten pekar på stor potential både avseende
dressintrafiken som passagerartrafiken,
Utveckling av godstrafiken inkl. terminalen i Billingsfors är tikaledes under process. Förstudie om
godsutveckling i stort sett klar under året med ett flertal goda affärsmöJligtteter i sikte. DWJ har åven
Ätartat diskussioner med annat järnvägsbolag avseende samverkan i trafikfrågor.

Yi:ts
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Flerårsöverslkt

s(e)

Belopp i kr
2018

-39 035
-26

2020

363 170
-35

2A19

40 789
-51

-1 053 192

"56

I

Resultat efter finaneiella Posior
Solidltet, %

\ts
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Resultaträknlng
Belopp i kr Nof 2A21-01-01-

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

Sfiftelsens lntäkter
Nettoomsältning
Förändrlngar åv lager av produkter i arbete, färdiga

våror och pågående arbete för annans räkning

Övriga rörelseintäkter

Summa stlftolsens lntäktEr

Stjffetsens lpstnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggni ngstill gångar

Summa stiftelsens kostnader

Rörelseresultat

Flnanslella posfer
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansietla Poster

Resultat efter finansiella Poster

Resultat före skatt

4685277 5171 417

16B 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

Arets resultat

-78 183 -71183
-6 318 849 -6 270 S15

4987 412987

-44 022 -49 817

-44 022 -49 817

-39 035 363 170

-39 035 363 170

-39 035 363 170

t113
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Balansräkning
Belopp ikr Nof 2A21-12-31 2020-12-31

TlLLGANGAR

Aniäggningstillgångar

lll aterl el I a a n lä g g n i ng sti I I g å n g a r
Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anlåggningstillgångar

Summa anläggnlngstlllgångar

Omsättn i n gsti llgångar

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

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bani
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMATILLGANGAR

3

4 338 131 416 314

338 131 416 314

338 131

187 329
83 097

668 305

416 314

29 467
56 269

351 062

938 731

4 554

436 798

4 186

4 554 4 186

943 285 440 984

1 281 416 857 298

t1:B
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Balansräkning

6(c)

Belopp ikr Not 2021-12-31 2A20-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapltal

Bundet eget kapitat
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

Bundet kapital vid räkenskapsårets stut

Frift eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Ärets resultrat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårsts slut

Summa eget kapital

Längfrlstiga skulder
Checkräkningskredit

Summa långfristiga skulder

Kortfristlga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övrlga skulder
Upplupna kostnader och f<irutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPTTAL OCH SKULDER

'375 000 375 000

375 000

-671?77
-39 035

375 000

-1 034 447
363 1 70

-710 312 -671277

5

-335 312 -296277

941 606 599 101

1 765
267 402

7 193
40 102

358 660

941 606 599 101

2 185
142744
15 407
70 861

323 277

675 122 554 474

1 281 416 857 298

\1s
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2A21-A1-01-
2021-12-31

7(ei

2020-a1-01-
2020-12-31

Noter

Belopp i kr om inget annat ange.$.

Not 1 RedovisningsPrinciPer
Arsredovisningen har uipiattats i enlighet med. Arsredovisningslagen och Bokföringsnåmndens

allmänna råd åFNAR ebi0:tO Arsredovisning i mindre företag'

Avs krivni ngs pri n ciper fö r anl äg g nl ngstillg äng ar
Avskrivningaiehtigt plån baseras pdu-rsprungtiga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod

Följande avskrivningstider tillämpas:

År

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

Definition au nYckeltal
Neffoomsäffnrng
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resu/fat efter finansiella Pastar
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, rnen före skatter

So#difef
Eget kapital och obeskattade regerver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 o/o) i förhållande till balansomslutnir

Not2 Personal

Personal

3 5
Medelantalet anställda

Summa

Not 3 Byggnader och mark

3

2021-12-31 2020-12-31

5

frkumulerade anskaffni
-Vid årets början

en:
936 454 936 454

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-Vid årets början

936 454 936 454

.936 454 -qp,.6154

-936 454-e36 454

Redovisat värde vid årets slut

\TB
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Not 4 lnventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2A20-12-31

Ackumulerade
-Vid årets börjah
-Nyanskaffningar

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar enligt planl

-Vid årets börian
-Ärets avskrivning anskaffningsvärden

Vid årets slut

Rsdovisat värde vid årets slut

Not 5 Gheckräkningskredit

2094 260 2 059 260
60 000

2 094 260 2119260

-1 677 946
-78 183

-1 631 763
-71 183

-l 756 129 -1702946

338 131 416 314

2A21-12-31 2020-12-31
000 1 000Beviljad kreditlimit

Outnyttjad del

Utnyttjat kreditbeloPP

-58 394 400 899

e4t 606 599 101

\43
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Underskrifter

Bengtsfors 2022-04-14

Lisbeth Berglör{ \-/
Styrelseordförande

/f/r//A^
StyrelseledTmot , 

,.1

f( e*,jr'to jli{e
Nils Andre

Marie Therese Harfouche
Styrelseledamot

Lars Johansson
Styrelseledamot

Andersson
StyrelseledamotStyrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den J-2022
WeAudit Sweden AB

u,.J*.\3-I?
Markus BoltorP
Auktoriserad revisor

Jim Jacobsson
Av stiftelsen vald revisor

&opa flnry
ffirevisor lrJ'irtare
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Tillföreningsstämrnan i STIFTELSEN DALVASTRAVARMLANDS JÄRNVÄC, org.nr. 862000-
5929

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen for STIFTELSEN DAL VASTRA VÄRMLANDS
:ÄnruvAC för räkenskapsåret 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
sTTFTELSEN DALVÄSTRAVÄRMLANDSJARNVÄCSfinansiella ställning perden 2021-12-

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

Vi tillstyrker därför att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.

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

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

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

Styrelsens anwar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ahsvarar även för den interna kontroll som den bedömer år nödvändig för att upprätta en

åisredovisning som.inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av foreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 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 ait 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 for att en revision som utförs enligt ISA och god

revisionssed i Sveiige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
jrund av oegentligheter eller misstag och anses vara våsentliga 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 for revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www,revisorsinspektionen.se/revisornsansvar..Denna beskrivning år en del av revisionsberättelsen.

De av kommunerna valda lekmannärevisoternas ansvar

Vi har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god reVisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har uppråttats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisånde bild av föreningens resultat och ställning.

::

t:

a

:

f,
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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 för STTFTELSEN ORL VÄSfnR VARVI-RNDS JÄRNVÄC för räkenskapsåret 202.l

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

Grund för uttalanden

;/i har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare 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 ansvär

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

Revisorns ansvat

Vårt. mål betråffande revisionen av forvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
fiOr att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
.företagit någon åtgärd eller gjort sig s(yldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningssllyldighet 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 åtgärder eller försummelser som kan foranleda ersättningssl{y'ldighet mot föreningen, eller att
ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller forlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. En
ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/.revisornsansvar. Denna beskrivning år 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 09222115557 46947 6647 e Signerat WSA3, M83, JJ3, lR2

44



Verifikat
Tra nsa ktio n 092221 15557 46947 6641

Dokument

Revisionsberättelse STIFTELSEN DAL VÄSTRA

vÄRM tANDs JÄnxvÄc 2o2t-12-sl
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2022'05-17 14:35:46 CEST (+0200) av WeAudit

Sweden AB (WSA3)

Färdigstållt 2022-05-18 12:10:27 CEST (+0200)

Signerande parter

WeAudit Sweden AB [WSA3)
WeAudit Sweden AB

Org. nr 556729-4755

contract@weaudit.se
Signerade 2022-05-17 14:35:47 CEST (+0200)

Jim Jacobsson (JJ3)

Perso n n u m m e r 7502 12-5698
j i m.j a co bsso n @te I i a. co m

Markus Boltorp [M83)
WeAudit Sweden AB

Pe rso n n u m mer 790926-3530

Org. nr556729-4755
m a rku s. boltorp@wea u d i t.se

BanktrD
Namnet som returnerades från svenskt BanklD var
,MARKUS BOLTORP"

Signerade 2022-05-17 14:36:10 CEST (+0200)

lnger Råberg (!R2)

Pe rson n u m m e r 45 1230- 1344

053030520@telia.com

BanlrfiII
Namnet som returnerades från svenskt BanklD var
"INGER RÅBERG'

Signerade 2022-05-lB 12:10:27 CEST (+0200)

fr?
BanKID

Namnet som returnerades från svenskt BanklD var "JlM

JAKOBSSON"

Signerade 2022-05-17 14:47:01 CEST (+g2ggS

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. lnformation i kursiv sti[ är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda

bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-[äsare som t ex Adobe Reader

som kan visa dolda bitagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte

!

!
!

:

I

scflve. =

r12

45



Ver:ifikat
Tra nsa ktio n 092221 15557 46947 6647

integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vantig papperutskrift saknar innehåtlet i de

dolda bilagorna. Den digitata signaturen (etektroniska forsegtingen) säkerställer att integriteten av detta

dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er

bekvämtighet titthandahåtter Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt
på I https://scrive.com/verify

= scflve

2/2

46



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-06-09

sida
10

9127 Dnr KS 202L1262

Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra 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. anrnoda 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 rOO ttr.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'
r Arbetsutskottets beslut 2021-05-25, S 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 Järnväg (DWJ) för 202L.

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

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

finansiering av verksamheten'

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta'

Beslutet skickas till
Dals Västra Värmlands Järnväg (DWl)
Kommunchefen
Ekonom kommu nstyrelseförvaltningen

J usterandes Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ing en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-74

ÄnrNor s Dnr KS 20221286

Bidrag till Samordningsförbundet Väst 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar att

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

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

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår från 1 januari 2022 i Samordningsförbundet Väst.

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj2022aft
hemställa om bidrag från medlemskommunerna för 2023 med 11 000 tkr. Detta är en utökning
med 900 tkr (B,B o/o) frän 2022. Höjningen avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för
verksamheten. Bedömningen är att kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än
föregående år. Största delen av förbundets kostnader används till personal. Används som
planerat större delen av det egna kapitalet under året, innebära det minskade insatser de
kommande åren om inte bidragit från medlemmarna ökar.

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

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

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

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

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

rymmas i socialnämndens budget. Samråd har gjorts med socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
. Samordningsförbundets Väst styrelseprotokoll nr 2 2022, 2022-05-17
. Samordningsförbundets Väst skrivelse om äskande om bidrag inför 2023äst
o Tjänsteutlåtande Samordningsförbundet Väst.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

48



n
+.
nrtt

Kommunstyrelsen

Bidrag till Samordningsförbundet Väst 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar att

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

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

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

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den L7 maj
2022 alt hemställa om bidrag från medlemskommunerna för 2023 med 11 000 tkr,
Detta är en utökning med 900 tkr (B,B o/o) frän 2022. Höjningen avser att möta

indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten. Bedömningen är att
kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än foregående år. Största
delen av förbundets kostnader används till personal. Används som planerat större

delen av det egna kapitalet under året, innebära det minskade insatser de

kommande åren om inte bidragit från medlemmarna ökar.

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

samordning: 5 f Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den
finansiella samordningen. Den eller de regioner som deltar ska bidra med en
fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en fiärdedel. Om

flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområdg ska

dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andelsom dessa kommuner
sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer
överens om.

Enligt g 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna

enats om att fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns

befolkningsunderlag 16 - 64 år per den 1 november det år val har ägt rum.

Melleruds kommuns andel enligt modellen är 6,09 o/o. Melleruds bidrag uppgår till
154 tkr för 2022. För 2023 begärs en utökning till 168 tkr.

Kostnaden för medlemskap i Samordningsförbundet Väst belastar Socialnämndens

budget. Bidraget utökas med 14 tkr inför 2023 men kostnaden är ändå lägre än

bidraget till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för 202L Det ökade

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrel seförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-0r KS 20221286

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se49
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2022-06-01 KS 20221286

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

Sida
2 (2)

bidraget föreslås rymmas i socialnämndens budget. Samråd har gjorts med

socialförvaltningen.

Beslutsunderlag

Sa mord n i ngsförbu ndets Väst styrelseprotokol I nr 2 2022, 2022-05- 17

Samordningsförbundets Väst skrivelse om äskande om bidrag inför 2023äst
Tjänsteutlåtande Samordn ingsförbundet Väst
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Från: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Skickat: den 20 maj2022L4:3I
Till: lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>
Ämne: VB: Sof Väst protokoll och äskande inför 2O23

Från: Gudrun Emilsdottir <gud run.em i lsdottir@sofvast.se>
Skickat: den 20 maj2O22t4:28
Till: hsn.norra@ vsresron.se <hsn. norra @vgregion.se>; Funktionsbrevlåda Kommunled ningskontoret
< Komm un led ningskontore t@uddevalla.se>; kom m un @fa rgelanda.se <kom mun @fa rge la nda.se>;

kom mu n @o rust.se <komm un @orust.se>; kom m u n @stromstad.se <kom m u n @stromstad.se>;
Kommunen <kommunen@mellerud.se>; Funktionsbrevlåda Kommunen <Kommunen@uddevalla.se>;

ks.diarium@tanum.se <info@tanum.se>; Sten Carlsund <sten.carlsund@uddevalla.se>;

munkedal. kommun@ munkedal.se mmun munkedal registrator@ lvseki l.se

<registrator@lysekil.se>; serviceteam.rhv-u.regionservice@vgregion.se <

serviceteam.rhv-u.reFionservice(@vgregion.se>; Sotenäs kommun (registrator.kommun@sotenas.se)<

registrator.kommun(dsotenas.se>; Anders Paulsson <anders.paulsson@arbetsformedlingen.se>; Annica

Erlandsson (annica.erlandsson@sotenas.se) < annica.erlandsson@sotenas.se>; Biltmark Linda (1a85)

<linda.biltmarl<@forsakringskassan.se>; Britt-Marie And16n-Karlsson <britt-marie.andren-

ka rlsson @orust.se> ; Cata rina Sjöstrand (cata rina.siostra nd @a rbetsformedli ngen.se) <

nna.s nd a rbetsformedli en >; Daniel Jensen <daniel. iensen@mellerud.se>;
henrik@advokatsundstrom.se <hen ri k@advokatsu ndstrom.se>; Karin Blomstrand
(karin.blomstrand@munkedal.se)< karin.blomstrand@munkedal.se>; Kenneth Carlsson

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

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

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

Kopia: anna.m.iohansson@arbetsformedlinRen.se < anna.m.iohansson@arbetsformedlingen.se>;
louise.samuelsson@forsakrinFskassan.se < louise.samuelsson@forsakringskassan.se>; Andersson Anna
(1485)<anna.s.andersson@forsakringskassan.se>; Maria Nilsson <maria.anna.nilsson@vgregion.se>;

Elisa beth Rahmberg Joha nsson <elisa beth. ra h mberg@vgregion.se>; anna.blomberg @fa rselanda.se

<anna.blomberg@fargelanda,se>; ulla.boriesson@fargelanda.se <ulla.boriesson@fargelanda.se>; Jan-

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

<kent. ha nsso n mstad.se >; Fröjd, Liselotte <Lise lotte. F ro id @ta n u m. se>; La rs Olof Börjesson
<LarsOlof. Boriesson @sotenas.se>; Catharina Bråkenhielm (catharina.brakenhielm@orust.se) <

ca tharina.bra kenhielm @orust.se> ; Ulrika Söderlund <ul rika.sode rl und @vgregion.se>
Ämne: Sof Väst protokoll och äskande inför 2023

Hej!
Jag är tacksam om ni i kommunerna och Regionens Hus kungör bifogat styrelseprotokollet nr 22O22-O5-

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

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

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

Gudrun Emilsdottir
Förbundschef

IE
Samordningsförbundet Väst
Silentzvägen 6

45150 Uddevalla

gud run.emilsdottir@sofvast.se
0522 - 69 51 33 eller 0739 - 44 46 02

www.sofuast.se

Följ oss på Facebook

lE

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:306566&frame:1 2022-05-25
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s Sa mordningsförbu ndet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

TU - Bidragsnivå 2023

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

framtida budget upp.

Ärendet
Vid medlemssamråd 2022-03-22 togs upp äskande av bidrag f ör 2O23. En skrivelse har
upprättats och bifogas med detta tjänsteutlåtande. Förbundet äskar en ökning med
8,8 %o från förbundets medlemmar vilket innebär en totalt budgetomslutning om
11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.

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

föregående år.

Största delen av förbundets kostnader används till personal.

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

Styrelsen föreslås besluta :

r Sända skrivelsen till medlemmarna med äskande om bidrag med totalt
L1 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.

Gudrun Emilsdottir
förbundschef

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

Förbundschef Gudrun Emilsdottir gudrun.emilsdottir@sofvast.se

Tel.0522 - 69 5133 eller 0739 - 44 4602
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s Sa mord ni ngsförbu ndet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Uddevalla 17 maj2A22

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

Samråd om budget enligt $ 23 i Lag (200321210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser

Varje år före den 30 november ska Samordningsförbundet Väst fastställa budget.
Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna.

Samordningsförbundets bidrag från parterna

20L8
20t9
2020
2027
2022

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

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

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

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

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

Största delen av förbundets kostnader används till personal.

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

Medel för finansiell samordning enligt Lag QAB:7270) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

5 9 Försökringskossan ska bidra med hölften qv medlen till den finonsiella somordningen. Den eller de
regioner som deltor ska bidra med en fiiirdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en

fjördedel.
Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa tillsommans
anses utgöra en part. Den andel som desso kommuner sammonlagt ska bidra med fördelas mellan dem på
det sött som de kommer överens om.

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

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

Enligt $ 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna enats om att
fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 76 - 64 år per den
1 november det år val har ägt rum.

Kommun

Färgelanda

Sotenäs

Mellerud

Munkedal

Tanum

Strömstad

Lysekil

Orust

Uddevalla

Totalt
kommunerna

VG regionen

Staten/FK+AF

Total budget

Befolkning
76-64är

3777

4924

5 157

5 969

7 059

7 803

8042

8347

33 616

84700

84700

84700

% av Sof

Väst Helår 2021

113 011

t47 21.1

1.78 598

271 5L1

233 473

240 624

249750

1 005 822

2 380 000

2 380 000

4 760 000

9 520 000

Helår 2023
utökning med
3,9%

7L7 075

752 512

159 862

185 062

219 187

241.763

249 1t3

2s8 563

1 041 863

2 625 000

2 625 000

5 250 000

10 500 000

Helår 2023

utökning med
8,8yo

122650

159775

t67 475

193 875

229625

253275

260975

270875

1 091 475

2 750 000

2 750 000

5 500 000

4,46%

5,87%

6,09%

7,O5%

8,35%

9,2!o/o

9,49%

9,85%

39,69%

100,0o%

Helär 2O22

t12708

146 816

153 888

178 ttg

210 943

232846

239 978

249 080

too3L22

2527 500

2527 500

5 0s5 000

10 110 000 11 000 000

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

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj2O22 att äskandet
från Samordningsförbundet Väst till parterna inför 2023 ska vara på totalt 11 000 000 kr

Gudrun Emilsdottir
förbundschef

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

Förbundschef Gudrun Emilsdottir gudrun.emilsdottir@sofvast.se

Tel. 0522 - 69 5133 eller 0739 - 44 4602
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s Sa mord n ingsförbu ndet Väst
22200(F2030

Sammanträdesprotokoll nr 2 -2022
Sida 1av 6

Datum
Tid:
Plats:

5 24-37

Beslutande:

Närvarande ersåttare:

övriga deltagare:

2A22-05-17
14:30 - 16:00
Utvecklingscentrum Munkedal, lokal Sporren

Robert Yngve

Henrik Sundström

Anders Paulsson

Peter Larsson

Britt-Marie Andrdn Carlsson

Pia Tysklind

Karin Blomstrand

Daniel Jensen

Nils-Olof Bengtson

Kenneth Carlsson

VG-regionen

Uddevalla kommun

Arbetsförmedlingen

Försä kringskassan

Orust kommun

Strömstads kommun

Munkedals kommun

Melleruds kommun

Sotenäs kommun

Färgelanda kommun

Gudrun Emilsdottir, förbundschef

Ma ria Hassing Karlander, verksam hetsutveckla re

Tid och plats för justering: 2022-05-2A, justeras digitalt

Sekreterare:

Gudrun Emilsdottir

Ordförande

Robert Yngve

Justerare

Anders Paulsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag,

Protokollet finns också på www.sofvast.se

Organisation

Protokollet är anslaget under tiden:

Förva ringsplats för protokollet:

Samordningsförbundet Väst 222000 - 2030

2022-05 -23 - 2022-07 -72

Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 - 69 5133

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på

Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

Underskrift:,.........

Sof Väst styrelseprotokoll nr 2 t7 m42022
(Signerat, SHA-256 FF8047CDB5AADB6F3C4AF842409719D4ADgE10233D74471E26CBE585ErD3E98D)

Sida 1 av 756



' S Samordningsförbundet Väst sammanträdesprotoko n nr 2-2022
222OO0-2O3A sida 2 av6

9 24 Mötes öppnande

Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat,

S 25 Vol av justerore

Förslag till beslut:

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

Styrelsen beslutar:

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

9 26 Faststöllande av dagordning

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.

Förslag till beslut:

att fastställa dagordning enligt utskick med tillägg under nya frågor:

Erbjudande från Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med

Fyrbodals perspektiv,

Styrelsen beslutar:

att fastställa dagordningen enligt utskick med tillägg under nya frågor:

Erbjudande från Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med

Fyrbodals perspektiv.

S 27 Styrelsepratokoll nr 1 - 2022-03-22

lnga synpunkter.

Förslag till beslut:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

9 28 Minnesanteckningar från medlemssamrådet 2A22-03-22 inkl. dskonde 2023

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

Förslag till beslut:

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

förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet,

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

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

med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.

Styrelsen beslutar:

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

förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.

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

Justerares signatur Utd ragsbestyrkande

SofVäst styrelseprotokoll nr 2 t7 mai2022
(Signerat, SHA-256 FF8047CDB5AADB6F3C4AF842409719D4AD9E10233D74471E26CBE585E1D3E98D)
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minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023

med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.

S 29 Ekonomisk uppföljning januari - april 2022

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

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

det prognostiseras överskott under året,

Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos 1762 327 kr. Det ligger därmed helt i linje med

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

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen

Styrelsen beslutar:

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen

9 30 Aktuell lögesrapport med statistik

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

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

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

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

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen

Styrelsen beslutar:

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen

9 31 Uppföljning av lnternkontrollplan samt risk- och viisentlighetsonalys

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

handlingarna till mötet.

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

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

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys

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

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

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

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

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

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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,/ Arenadagen 22 april

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

samverkanspa rter.
r' ESF-proje kt, förstudier "G rä nsgånga re" Regiona lt utveckl i ngsprojekt.

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

förstudierna.
{ Förbundets Dag under förmiddagen.

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

Det finns ett behov av samverkansytor och där finns Sof Väst som forum.
./ Beredningsgruppens arbete med verksamhetsutvecklin ginför 2023

Beredningsgruppen har påbörjat arbetet med verksamhetsutveckling inför 2023. Kommunvisa besök

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

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

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

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

Förslag till beslut:

att notera informationen.

att vi bör vara med i ESF projekt.

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

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

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

att vi bör vara med i ESF projekt.

att vi inväntar förstudien för att fatta vidare beslut.

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

5 33 lnför NNS årsmöte den 3 juni

Karin Blomstrand som är Sof Väst representant i NNS styrelse, samt förbundschef Gudrun Emilsdottir deltar

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

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

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

Ordförande i NNS har avsagt sig omval.

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

Förslag till beslut:

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

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

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

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

verksamheten, konsekvensanalys,

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

Styrelsen beslutar:

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

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

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

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

verksamheten, konsekvensanalys.

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

S 34 Besök till KS ach KF till hösten

Kommunrepresentanterna påminns om att lämna besked till förbundschefen om respektive kommun

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

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

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

Förslag till beslut:

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

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

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök

till folkhälsoråden i respektive kommun.

Styrelsen beslutar:

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

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

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök

till folkhälsoråden i respektive kommun.

9 35 Mötestider 2022

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

. 27 september 12.00 - 17.00 Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet

o 22 november 13.00 - 15.00 Styrelsemöte, beslut om Verksamhetsplan 2023

Förslag till beslut:

att tidigare beslut om mötestider ska gälla

Styrelsen beslutar:

att tidigare beslut om mötestider ska gälla

Justerares signatur Utd ragsbestyrkande
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5 36 Nyofrågor

En inbjudan från Samordningsförbundet Södra Vänern har inkommit med en förfrågan om att delta i ett

ESF-projekt med Fyrbodalperspektiv med inriktning - insatser för kvinnor och män som står långt från

arbetsmarknaden.

Förslag till beslut:

att notera informationen.

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

om projekt med Fyrbodals perspektiv.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

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

om projekt med Fyrbodals perspektiv.

9 37 Mötets ovslutande

Ordförande tackade alla för en inspirerande och givande dag och ett bra möte samt informerar om att

kommande möten ska vara fysiska och att det kommer att meddelas i kallelserna.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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1) Robert Yngve öppnar mötet och hälsar välkommen. Presentationsrunda genomförs,

2l Förbundschefen presenterar Ärsredovisning 2021 med insatser för deltagare och

strukturövergripande insatser, Uppföljning 6 mån ach 2 är efter avslut visar på ett hållbart resultat.

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

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

3) Förbundschefen presenterar verksamhetsplan med insatser 2A22. Ny kommun från 1 jan 2A22 är

Mellerud. Bidragtillförbundet2022 är 10 110 tkr och budgeterade insatser 2A22är 10 595 tkr.

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

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

arbetsförmågebedömningar i olika former som finns tillgängliga lokalt vid behov.

4l Digitala styrelsemöten - Styrelsen kan from 16 mars fatta beslut om att styrelsemöten kan

genomföras på distans.

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

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

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

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

För Samordningsförbundet Väst kommer detta innebära minst 12 ordinarie ledamöter och L2

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

"styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från vorje part. Varje part utser dessutom en ersöttdre,

förutom kommunerna som utser åtta ersöttare en från varje kommun som inte ör ledomot i
styrelsen. Ersöttare har nörvaro- och yttranderätt.

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

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

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

Medlemssamrådet ställer sig bakom styrelsens beslut.

6) Förutsättningar inför 2023 och verksamhetsutveckling

Frågan om äskande om utökat bidrag inför 2023 lyfts.

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

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

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

med en fjärdedel. Am flera kommuner deltar ifinansiell samordning inom ett samordningsområde,

ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sommanlagt ska bidra

med fördelos mellan dem på det sött som de kommer överens om.

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

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

till kommunerna och till Hälso-och sjukvårdsnämnden.

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

Te|.0522 -69767064



S Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försåkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

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

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

Samordningsförbundet Älv och Kust. Det konstateras att deltagande I ESF projekt är en bra möjlighet

för förbundet att växla upp den egna verksamhetens budget på.

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

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

Tel.0522 -697670
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-t4

ARENDE 4 Dnr KS 20221306

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar 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 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 kommu n/reg ion.

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 73L kronor. Av anslagsbeloppet avser
B 006 950 kronor Dalslands kanal och 278 346 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 2023 till 1 469 345 kronor.

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

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.

. Årsredovisning/revisionsberättelse för 202L.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Datum Diarienummer
2022-06-07 K520221306

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunfullmäktige

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar 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 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 år 2023 görs

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

Anslagsbeloppet för år 2023 uppgår till totalt 9 754 73I kronor, Av anslagsbeloppet avser
B 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 Kanal

AB inom de angivna ramarna,

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

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

Äskat anslag ryms inom beslutad ram.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148867



n.lIIftnt
MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

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

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2022-06-07 KS 20221306

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/revisionsberättelse för 202L
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STIFTELSEN FöR DALSLANDS KANALS FRAMTIDA BESTÅND

llppcrud clen 3 juni 2022

-fill stiftarna av Stiftclscn för Dalslands kanals frarntitla bestånd

Framstiillan om anslagtill Dalslands Kanal AB för 
^r 

2023

Vid Stiftelsens styrclscsrunmanlr'äde den 29 april 2022 beslutacles otn atl" övcrsturclit

anslagslrarnstälan för 2A23 dll stiftarna elter en indcxuppriikning rned 2,9 % cnligt SKR PKV-
index.

Beräkning av inslaget {ör 2023 framgar av bifogad sarnuransuillning och bidragslördclningcn

rncllan anslagsgivarna sker cnligt tidigare ör'crcnskcltnrnen modell.

Anslagsbcloppct för iv 2023 uppgar till tourlt g 7 5,{ 731kronor Iördelat pri 8 006 950 fiör

Dalslzurds kanal, 278 3461ör Sniicke kanal samt 1 z[69 3,15 ftrr :rdrninisLrativa kostnirder till vilka

Västra Götalandsregionen biclrar rned helir beloppet.

Bidragsrnodellcn irrnebiir att det årlip" anslaget är ett ramarslag och styrelsen för Dalslands

Kanal AB hanterar uppkornna ör,er- och underskott.

Härmcd hcrnsrilles att Stiftelsen lör Dalslands kanals lrantida bcstånd beviljas bidrag enligt
bifogad specifi kation till verksarnhetsare t 20 23.

Stiftelsen [ör Dalslands kana]s frarntida bestånrl

Elisabeth Kihlströrn, ordföranele

Enligt

Bilagor:
o Ärsrcdovisning och revisionsberäftelse 2021

o Specifikationavanslagsfördclning

STIFTELSEN FöR DALSLANDS KANALS FRAMTIOA BESTÅND

Organisationsnummer 862000-3619 tet 0532 447 50 cfo Datslands Kanat 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

Arjäng

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

466 752

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 2,9o/o 2023

%krkr

41 410

83 805

3 867

29 297

1 469 345

2973 643
137 225

1 039 544

234 005
8 806

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

1 036 952

37 541

480 288

15 536

80 263

1 036 955

38 838

240 791
9 061

559 257

40 145

559 257543 496 7

100

Västra götaland Värmland
1 469 345

2973643 1 039544
137 225

15 761

I 754 641

Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Vänersborg Amål

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 I 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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innehå11
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S t i !it: lsen thr l]nlslarrtis ks n*l s li'iirntida heståncl

8620t10-lfr l9
!i7}

Förval tni ngsherättdse

!'erks*mheten

Å I I miin t t t n tv rk,uv nhi.: tt' tt

5ri{tare fiir stittelxen lir Viistrn fi*talandsregionen uch ltugicn Vli:'mlancl sirrnl k$rltruunrrrna Årnål,
Fiengtsli*s. Da!:;-Eil. ht*Iir:rutl. äärg*l**d*, Vii*ert!:rr::g <,ruh Aijiir:g.

Stifti:lr*ni* iinciruniil ;is'{rtt gennsn årligri hi*.lr*g medv*rk* rill t$ck:rnel* rrr, l-)aisi*tetr Ksn:rl ÅBs
elriltuntl{-rrrkott rch till ait bev*r* k;tn;tlen fiir ti"anrticten. Stil'telse:r iiger s*m *tt lsd i detta [95,7{i ar,

*Flierna i l]alstan{tr Kan*l ÅR. orp nr 5-i{:iltXi-;l-5?3. och 94.7% av akti*rna i Ka**l*ktiehrrlaget Slrrra
Lr:e=Öiitsn, or$ nr .55&t'i0q" tl-55q,

F rii m j u n tl r t u.' ii r nl* r nå I e' t

Stiflelsens iindiirnål har ti[[gcdoslltts gsrl{nr} att de snclcr år'ct ltån stil'årrnii ertåifua uredlcn. i likhct
*red tictigttr* år. överiirirts tiil ilalsl*nds Kten;il AS sum akti*ilgrrtill-tkiltt. Erltiillnii fleil'rl f ril$går $\:

sanrnranstiillrringen i unt 2,

Seirr lranrgårunelcr rubrikcn Fiirandringar" I ggr-rt åiapitril på sidiin J hrr under år 21111 tntatt lJ l{-.Kl lkr
ör,*rltirts {i [l L]alslund s K*nal AB s{.}rn iikt ieiigitrtiålskq,rtt,

Beträllande k*nrrlverksrlnheten i iil'rigt triinvi.tas till årsrediivisning*r tiir Diii-iianclu Kanal 4fi,

l'h;r:r r f ligrr lirrilrfu lst' r' HurJr r r r?*cr r 
"s 

k * p s fi v v 1

iriågra r.iisentliga htindelsel i iir.rligi har inte iigt runr nncler riikc*skitpsiilet. V*rhsanrh*t*n lrar untler
jiret inte i aiig*rr l'iis*nilig utsrl'iiqk{rii1g påverkats i}r'coronilFlrldenrin.

I8nfl![rxt"EQ$!ri4'ie s.l]illn FldFel1fi.6?1{:4588.4IFC;{i[+$fFÄ;4åF Fsr.]€,!nf $

https:l/www.teamengine.com/fileviewer/FileVieweriFileViewer.html?userSessionKey=3i6loi9ahtuwwxgqSsggS692wxhqxl kwtSyS3rxivthipqinyu&loc... 2/8

72



2O22-OS-23 14:24 Arsredovisning - Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 2021'pdf

Tes€ngrna l-gignrnq

Stiftelsen t'ör Dalslånds kan*ls fratntieln bestånel

tt6?0u0--16tq

Flerårsöverslkt

Eelrlr:p i ahr

Erhållna tillskott {'rån s{iflilre
Året* re*ulta{
tilrnnnt aktieiignrtil lskott
Salans*nr:rlutning
litil'telsens h*pit*l

Fiirändrirtgnn i cg*t kttpital

l3 301

l:t 2åt t

rl 300
: {}05

I SrlS

,5 3gS

s 382
IU:5:
I ri85

I S?:

:{izl 1020
t: 04?
l3 rl30
13 0{X)

? il24
30fr

4t,19
I 7?B

s 751
li ?6t]
I !]94
I eltz

?ur8
r1539
I 5lt)
Istxl
2 ixlt
I glce

;l{?i

l0l ?

'ftrlrrll

3 $[ t :11u

l3 l8l il54
"l.r ]0uxI]

I :19? 1*4

Rckrgrp r,id irt'ts rngting enligt trts$tiilltl
I*il;*rsräkning
Arerr onrftiring ;rr iugiierrde bitliu:
Årats rerlavisade resullitt
Uimnli lkti*iigalril!rhutt till Dtlslandri Ktn*l AB

lleh4rp vid rirrts r:tgirng

I U7I NOU

t 9?i ,100 -1991{r t:l ll{t tii4

Ilrrnil:t
*i3cbeL+t'-cll

ISiilanscrut
rc.c$lBill

llr zl{i
3!631

Årcls

i-uti!!-U4!

l"l 0]9 f]-t I
tjfi:q6il
I _r :s I o5-t

l,riffinfil
q$l!}A4:lill$i!t

.l-i {.i0tl ut}t}
I I {]t}{i 00ti

-tl3'Iiw
- Ll l0(i tlil{'l

Ie{nFr+!ts osun{o1 E Se{ tD gl1F61 I F.621€ 45E8 A1F|: Iö8059BA;4*F pa0s + ol E.

https:/1www.teämengine.com/fiteviewer/FileViewer/FileViewer.html?userSessionKey=3;61o'n"ntuwwxgqSsggS6g2wxhqxl kwt5yS3rxivthipqinyu&loc.. ' 3/8

73



2O22-O5-23 14:24 Arsredovisning - Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 2021.pdt

tgffiEtrFne E åignrng

Stillelsen iör Dalslanels kan*ls frarntir.la lresi.{ilel
863000--36 t9

Resultatråikning

Stiftelsrns intåkter
'Iillskntt liån stiilnrna

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens krstnader
Övriga sti Jielsekostnaeler

lrlct t02l-0I-01
.1CI21"13.31

l-l lill .t?g

l.l li)l ,179

-Jt) 435

-xl425

4(7)

2{t20-0r.{rI
"2010"tå.31

ll 049 43 I

tJ 04s 43 r

"19 8t)0

-19 n00

1

$iumma stiftel$ens kqrstnadcr

Redovisat årsresultat t3:*l 054 l-r 034 63 l

T€irniEr{8$&Eun,erlfSrt}lD Fl,{F(11tr02j9-45F8.ÅlFCl$fr}5t8 f,46f Fn$Fiol6
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Stiftelsen filr Dalslands ksnats fr*rntida hes{ånd

åt6?000-lö l9

Balansråkning

Tillgångnr:

A nlåggningstillgångar
Finansielll anliiggningstill.-cångar
And*lar i k*rteern fhrr:ti-tg

$umma snl$isgnin*stillgånga r

Onrsättningstillgång*r
Ka.ssa rrch B

$umma onrsiittningstill gfurgnr

Sunrma tillgångar

Eget kapital tch skuldcr

Eget kapital

Bundel eget ki{Fital
Fritt eget kapital

Sumura eget kapital

Krrtfristiga skulder
LJppl u pna kosl tracic l och fi"intthcf a I ela i ntii kter

Surnnra knrtfristi ga skulder

Summa eg€t kåpitål och skulder

5{7i

Not ?,0tI-I:-31 2020.r 2-3 I

J t _q7 t 4ti0
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13 -l{t4

3-] 464

I 971 400
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Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Tillskotf frårr stiftsrna

Fegärt tilhknn
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I 79 t 4lt)
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Rer.isionsberättelse
Trl! styrclsen i $lift*lsei! fdr Oels{ands hårrål€ frå$tidå b6slåffj $rf,.nr S620S0-36 iå

Rapport om årsredovieningen

tJttalanden
Vi har ctfdrt on revisinn av årsredovisningen för $tiftei*r'rn Faislandc kanåi$ f{omtida baetånd {dr år 1lC?l

Entigt vår ufpfattnins har år$redovi$ningen ilpp{åftåts i enlighet Fied år$rådovi.sningslagen oci ger en i 8llå
våsentliga avseendeli råttvisanda bilrj a\, stiilelsans finansjella etiillning pcr den 31 dqecmbsr å021 och av d*+s
finår!åieilfi resultat för grel eflli$t årsredovisningslagen. För1/sltningsberåttelsen år förenlig med {ars|ådovigningen$
övriga delar.

6rund för uttalanden
Vi har utfbrt revisiolen *rifigi göd rBvisi.rn$s*d 1 Sverige.
i åvsnitt€n D€n åuktörise'-ade fsvisorxlg angl'ar sanrt Den

Revi$orerl'lås ånsvår enliEl d6nnB sed lleskrrvs nårnrgre
förlrornd€vald6 revisorns åilsvät.

Vi år ob€r{}Bnde i frirhållande lilt stilteisen enligit god revisorssed i Sveri$ö. Jag som auktoriserad fevigor hår
lullg.iert mitl yi{ie*eliskå änsvår snligl d**eå kråv.

Vi änser ati ds rcvisionshevis vi har inhåmtat år tiliråcfijga ooh åndamålssnligå soi'n grund för våra uttalandan.

Styrelsens ansvar
net år styrelsefi söm rrår ånsvåret for ätt årsr€dovisningen !.lFllråltås oeh att den Set en rållvi3ånd€ hild erlli$l
årsredovitnkrgsia6en. Styrelsen ansvarar åven fdr den intema konlrsil sr:m den bedömer år rrådvändig {ör att
uFpråta an årsredovi$nin$ $sm lnte iflnehåller någrå våsentligå felåktigh*ter, våre sig desså bcror på

asgentiigheter åller på ftlisståS,

Virl uppråttandet åv åfsredovi$ninssn åfisvåfår Etyre{sen för bedönrningen atl stlftelgens förfnåSa att Jortsättå
yer*samheten. Fen upplyser. när *å år lillåmpligl, crn förhållanden sstn kan påv'elta förmågan att fortsålta

're.ksåmheten *ch afi åflvårldä änlägåfldei rlffi foftsått drift. AntågåndBt om foflEalt drift tillåmpåå slock inte ffm
teslut hår fåttåts om ett ilpFhöre nled verksanrhet€n.

Den auktorlserade r€visömå änsvär
Jsg hår ått irtförä r€visi{-uån enligl lnlernätiönåt Stånilårds on Auditing {iSA} c,ch göd revi*iofissed I Sve.ige. Mltt ftlål är

åt uppnå en rinrlig gråd åv +åkertet oft huruvjde arBrerlovisningefi snfi helh€t iilte inrehålier någrä ?ås€ntligå
felakligheter, uare rig dessa bercr Bå fiegenlligheter ell€r på mig$tag, o{)h att låffnä sn rsvisiiln$trBrått,$ls* cons

ifi.rehåller rnirla *tlalånd€r. Rirxlig såkerhet år en hc{] g{åd åtr såkerh€t- mm år ill$en !srafl* föt ått elr rsvigior, gom

utirirs eniigt l5Ä <lch g*d rpvisienssed r Sv*rige alltid kommar alt uFptåcfä en rråsentli! tetaktighel orn en sådan finns.

F€tåktighet€r kän uppsrå på grund åv oegentliFhetår €iler m;*slsg och anseg vårå våsentligå om de esrskill eli*r
lillsflntmans nmllsen kan förväntas påverka da ekrnrdnlgka begllrt som anvåndär€ fattar med Sänd i årsredovisningen.

Som dei å1,, €n rsvision enligt ISA änvånder jåg professicnelll ömdöm€ ocl't har e|.1 prot€ssipnelll sksFtisk
insiÄl,ning und*r hela revi*icrnen. D*ssLllor/r:

r idenåilierar och b*domor iag riskerna {ör väsentliga Jolakligheter i årsredevi*ingen. våru 3rS ile ssa ba,.or på

*eg*ntlighåte. elter på misståq. rltfonJlar och ut{ör grånsh$ingsåtg*rder b{ånd ånnål $tifråfi dösca ri$[€. oth
inhåmiar revisionsberis sorn år lillråcF"liga ach åfidåmålscfilig* f0( aft ulgo{å en gru*tj lör fiifiå u{tåFåndafi.

Risken för att intå uFptåckå en våsentlig fslakiighet lill frlld av oegenöighele.år h${re ån frjr *n vå$entlis

Trd{IE.einp +*rmpd € Sinn ltl !l]669??fl 5494 4?3F 6At1 A:08?587Ål6C FäjlB 1 il 4
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Tgenr€n€rne E SEnrng

fclaktigh$l so{r1 b€ro. pe ry}isslåg. eftersDm odserltiighåtår kåll innefålt{r ågerånde a måskopi- f6{fålåknin!.

evsiktli$å utelåmnand€n. fela!lig inform*Hrflt ellsr åsidtså{iande av intern l.iqntroll.

r skåffår jåg mig en förstå€i5* av 'Jen del sv stiftelserle ifiterna tontroli som hår b€tydel$e fdi *lin revisi*n för
alt rittsmrs $ranskningsålgårder seirl år tåmp1;nu m€d hån$v$ lill olnstånd8hete rnä- mefi lnte för att uttala

mis öm effektlvit*ten i den intemå hontrollen.

r utvårdeaår låg iåmpli$heteil ! de r€d€d$r}ing$princip€r t$rn *n.Jå{rds orih riffligheten i Styralsånå

irpFskåttningär i r*dcvisning*n oth tillhgrande upplys*ingar,

. drår jag en slulsåls sm lår$plighsten i åtl styrelsen änyllnder äiltsgånrlet om fortsåtl drin 1,'id r,ippråttåndel äv

*rsred+rrisilingen, Jag rlrar också en slulsats. fted gnrnd i de inhåmtäde revjsionsbevi6en, om hu.rrvids del
finns någon våsentii6 osåkeltr€rtf,faktor $nm avser sårJar* händ*lser eiler Srhåiåand*n sofi kan ieda till

betydirrlde tyrv6l off stiftölse$6 få{mågä åtl f6rtså11å verksåmhelån. 0{n jåg drår si$tsåtsen åll dBt finr'l3 en

r'åsentlig o5åkerhetsfaktDr, måste i&g i revisi{}nsbårållelsån fåsts r.rppffi*rtså$helen på upp,ysningårrrå i

års[edovisningen om cieil våsentliSå ssåkerhebFaktorn eller. |]m $ådana rpplysninger år otillråckliga.

modifigra utiälåndet on1 år.qre{oviålrifrqsn l\.linä slutgåtser bageras på de råvisionsbevls s{lm inhåmtas fuanr

till datumet för rovjsionsberåttelsftn. Doct ksn lramtida händelser eller ffirhåilanden gör* att en stjftels€ ints

lång re kän fortsåltå verkcåmheten.

r utvårclerarjag den åvergripande presonlationen. strukt.Irsn $ch innehållal i fusredovisningnn, däribland
upplysfiifigarna. och drn årsredövisningen ålergsr d* l]rrCdrliggånde lr{.r$åklionsrna sch hÄrd6lr6må på ett

$å11 sorR g€r ån råttviesflde bild.

Jag måste inlbrctrera styrelson em biancJ anrai revisinncns pianerade om{äitning ocl inrihlning samt lirjFunklen
för den. Jåg fflåst€ ockcå infcnnera om b€lydelssfulla iskttägelsBr under re!,isione't. diiriblånd evenlFål's
betydandf bri:isr ad€n inlgrns kontollån som iag idgntrfierat,

Dan förtroendevalde ravisörns ansvsr
Jdg hår ått $trårå En revision enligt $tiftel$Elågen och dårmerl enligl göd r€visionssåd i gverige. Milt rsäl år åtl
ilpprrå en flntig gråd åv såk€rhet om llu!-udda å$redövisningen hår uprxtåttåt* i F,fllighel rned
årsrurJcvisr;ing*lagurr och uur rir;red*visningen ger *n råitulsarrde bild av sliftnlsens resullal och stålining

RaBport öm ändrå krav enligt lagar och ändra författningar

Uttalande
Utöv€r var revisiqri arr årsretlcvisningen hår vi ävEn utJsrl irn {evisioe €v styr€lsst}s löruaitning fÖr $tiftelsen får
Falsiands kanlas iramlida bsstånd för år 2Q21.

En!igtt vår uppfattning har styrni$sledamrjtema inl* hancllat i stnd med sliftalselagen. stiftelåefårnrdnanC€t €il€r
årsredoricningslaSen.

Grund för uttalande
I,ri har *tlc,rt |"€vi8ionen enligi god revlsiallgged i Svenge. Vårt ansvar eniist denna l?egkri\tF nårmare i åv$nitlel
Reyjsorf,åfiäs snsvål.. Vt år oberuende i förhåliande till stift-elsen erttigl göd revisors+ed i Sv€rige, Jag rom
åukio{i$erad revis*r hår i övdqi frjllgiori milt yrkesetiåkå års$är enlisl de$6å kräv.

Vi åfiser att de reritsisnsbev{s !a hilr ififiåmtat år ttllråihligä öch åndamålgenligå sorn f rutld fö. vårt r"1ttålånde.

$tyrelsens änavär
Dot är slyrals€n scm har ansvaret för fr:rvaltrungen enligl siiftalselagen och sliftelsefÖrsrdnanclet

:gr3

:s*ilfruinF *(eilsnl E ,åisn to 6DfrF;tlz-t 549Å4?lF 86!: Å1oå2947Årtit PaqF ? {' 4
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Tå6m€nqn€ E-SrernE

Revisorernas ansvar
Vå€ nlål betråffarld€ revisionån åv förvålti]irlgeft, öch dånned vån illlåiånde. å{ åU lnhärnts revlsiorisbgvis för ått
rnerj en rin]lig gra{, åv $åk€rhat kunna bedön'}a cm :rågcn styrc,sel€{tamGt i något t å$öntligl avg*:endc;

r törotag;t någon *tgärd *ligr *iorl $ig skyldig till någcn försumrn*llo enm kan löranlecia cr$ältning$$kyidish*t
rnol slift*l$€n alisr orn de! finns skäl för €ntlsdigands, cller

r på råg{:}l anr}ai såt! handlåt i strid måd stiftel$ef8qen. stiftelsefrirr:rdnandet eli*r årgredovisfiinflslagen.

Ri{*lig såkerhel år er hög gråd av $åkerh€t. fien rrrqe* Sårånli tör åll en revj5roil srry! utt+rs åntigt g$d
revisionssed i Svcrigs ålltid åcimm*r att uppt'iicka åt.gärder elier före*mmclser iom kafi fåranlede
er$åttnir6tsskyldighet rnöl stiftelsen.

S*m *n del ay er raviåion eniigt gad r*!.isi*ncsed i Sverige ånvänrJor den auklori$eråd€ rc,''i$orn pmfesåinn*llt
omdöfte osh hår å!l prafes;ior'rsllt skeFti$k instållning lndar hela revigiciren, frranskningen av f$rvaltningen
gturUår si$ fråmsl på ravisisnsn *v råkenskepnrr:å. Vilkå tillk{rmrnånCe gtånskfiifigsåtgård*r $om utlörs bå$eras
$å d€n euklori5sråde revisoms profession*ilå be4önrning ocft ovdgs rålda r*visorers b€dörnning med
illgång+punkt i risk r:ch vässntlighst. 0$t innåbår €tl vi lbkussrar grantkningen på sådana åtgårder, omr*c!*n sch
förfiåltänden sonr år yåsendigä f{ir verksämhelen ceh dår ä\rsl€g or:h öu*rtrådelser sh$l!å hå åärskild f}etydelee för
siiftelgens situatirn. Vi går igenrft Jch p.*vär fsttåde b€slilt, beskdsunderlag. vidiatnä åtgärde: och endra
förhål}ånd€n söfi Är 16ievånb för våri uttelånde.

Ksrtslsd del dalrrnt sem framgår sv rår digitälå sigfiåt$r

Öhrlings Pric€wåterhoilsecoDps.s AB

Elin +d*!-k

AuktDris€rå{i .€visör

f;{}nny Tind€nryr

F eirtraendcyali rsvisor
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-06-L4

ARENDE 5 Dnr KS 20221242

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

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Det föreslås också att det görs en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen
storstadskommuner på så sätt att indelningen ska utgå från Tillväxtverkets reviderade
kommunindelning från augusti 2021. Det innebär att tre kommuner - LerLrm, Vellinge och
Österåker - inte längre klassas som storstadskommuner.

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

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

januari 2023

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

r Missiv
. Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för fiänsteresor

och hemresor
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Regeringskansliet
Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förualtning
103 33 STOCKHOLM

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

och har inget ytterligare att tillägga.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat propositionen Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare
och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021122:228) som innehåller förslag om
en modell för ett nytt skatterättsligt regelverk för arbetsresor. I denna promemoria

föreslås att den övre avståndsgränsen i det nya systemet ska höjas från 80 till 120

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

storstadskommuner på så sätt att indelningen ska utgå från Tillväxtverkets
reviderade kommunindelning från augusti 202L Det innebär att tre kommuner -
Lerum, Vellinge och österåker - inte längre klassas som storstadskommuner. I
promemorian föreslås vidare att det schablonbelopp som får dras av för kostnader
för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverkamhet höjs samt att avdraget
för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbiljusteras för att bättre motsvara den

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

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds kommun

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148884



Page 1 of1

Från: Jonna Söderman <jonna.soderma n@ regeringskansliet.se>

Skickat: den 3 maj 2O22 t3:47
Till: registrator@lrf.se; kommun@leksand.se; kommun@lerum.se; kommunen@lillaedet.se;
registrator@liu.se; dalarna@lanstyrelsen.se; jamtland@lanstyrelsen.se; kronoberg@lanstyrelsen.se;
varmland@lanstyrelsen.se; vasternorrland@lanstyrelsen.se; uppsala@lanstyrelsen.se;

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

Ämne: Remittering av promemorian "Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för
tjänsteresor och hemresor." svar tillhanda senast 19 aug2022

Hej,

Vänligen se bifogad promemoria. "Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för
tjänsteresor och hemresor." samt remissmissiv.
Sista datum att inkomma med svar är den 19 augusti 2022.

Med vänliga hälsningar,

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

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:305195&frame:1 2022-05-0485
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@ ReSeringskansliet

Remiss

2022-45-03
Fi2022101470

Finansdepartementet

Promemorian Utökad skattelättnad for arbetsresor och justerade

avdrag for tjänsteresor och hemresor

Remissinstanser

1 Almega

2 Alvesta kommun

3 Ärbetsförmediingen

4 Arbetsgivarverket

5 Borås komrnun

6 Bräckc kommun

7 De små kotnmuriernas satnvetkan, SrnåI(om

8 DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

9 Ekonomistytningsverket

10 Eksjö kommun

11 Enköpings kommun

12 Falkenbetgs kommun

13 F'AR

14 Folkhälsorn)'ndigheten

15 Forskningsrådet för miijö, arcella nänngar och samhäl1sbr,'6gande

(Formas)

16 Funktionsrätt Svedge

17 Företzgat{örbundet

18 Företagarna

Telefonvåxel: 08-405 10 00

Webb: www.regeringen.se

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

20 Förwaltningsrätten i Umeå

21 Gislaveds kommun

22 Grums kommun

23 Gröna Mobilister

24 Hallstahammars kommun

25 Hedemora kommun

26 Hela Sverige ska lcva

27 Hätjedalens kommun

2B Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk unärdering

(rFAu)

29 Kalmar kommun

30 I{arlsktona kommun

31 Kiruna kommun

32 Klimatkomlnunerna

33 I{onjunkturinstitutet

34 Konkutrensverket

35 Kramfots korntnun

36 l{ungliga Tekniska högskolan

37 Landsorganisationen i Sverige

38 Lantbrukarnas riksförbund

39 Leksands kommun

40 Lerums kommun

41, T illa Edets komrnun

42 Linköpings universitet

43 Länssn'relsen i Dalarnas län

44 Länssg'relsen iJämdands län

45 Länsshtelsen i Kronobergs län

46 Länsstvrelsen i Värmlands 1än

47 Länsstyrelsen i Västernodands län

2 (5)
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48 Länsstyrelsen i Uppsala län

49 Malmö kommun

50 Melleruds kommun

51 Mobility Su,eden

52 Motala kotnmun

53 Nlotorbranschens riksförbund

54 Myndigheten for delaktighet

55 Narurskt'ddsfötcningcn

56 Naturvårdsverket

57 Nordregio

58 Näringslivets skattedelegation

59 Oxelösunds kommun

60 PcrsonskadeförbundetRTP

61 Pensionstnyndigheten

62 Pensionärernas dksorganisation

63 Regelrådet

64 Region Halland

65 RegionJämdand

66 Region Stockholm

67 Region Södermanland

68 Region Uppsala

69 Region Västerbottcn

70 Region Västra Götaland

71 Region Östergötland

72 Riksförbundet M Sverige

73 Riksrer.isionen

7 4 RPG Riksfötbundct pensionärsgcmenskap

75 Sala kommun

76 Samtrafiken i Svetige AB

77 Skatteverket

3 (5)
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78 SKPF'Pensionärerna

79 Skärg'årdarnas riksförbund

80 SPF Seniorerna

81 Statens väg- och transportforskningsinstitut

82 Svensk Cy*ling

83 Svenskl(ollektivtrafik

84 Svenskt Näringsliv

85 Sveriges Akadcmikers Centralorganisation

86 Sveriges Kornmuner och Regioner

87 Sverigeskvinnolobby

88 Tillväxtanalys

89 Tillväxtverket

90 Tjänstcmännens Ccntralorganisation

91 Torsbl' kornmun

92 Trafikanalys

93 Trafikverket

94 Transportsrltelsen

95 Trosa kommun

96 Ulricehamns kommun

97 Vansbro kommun

98 Vaxholms kommun

99 Vellinge kommun

100 Vlhelmina kommun

1 0 1 Världsnaturfonden \t\X/F

102 Winnet Sverige

103 Örnsköldsviks kommun

104 Österåkers kommun

105 Övertorneå kommun

4 (5)
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Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepattementet senast den

19 augusti 2022. Svarcn bör lämnas per e-post till
fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienurnmer F12022 / 01 470 och

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

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

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

enligt lagen Q018:1937) om tillgängLighet tiil digital offendig service.

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regetingens webbplats.

I remissen ligger att tegeringen vill ha synpunkter på fötslagen eller

materialet i promernorian.

Myndigheter under regeringen är sk1'ldiga 
^tt 

svat^ på remissen. En

rnyndighet avgör dock på eget ansvår om den har nägra synpunktet att

redor.isa i ett svar. Om myndigheten inte har nägrz synpunkter, täcker det att

svaret ger besked om detta.

För andta remissinstanser innebär remissen en inbjudan attlämnz

synpunkter.

Promemori zn kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats

www.regeriflgen.se.

Råd om hur remissytttandcn utformas finns i Statsrådsberedningens

promemoria Si'ara pä rcrrriss (SB P,\l 2021:1). Den kan laddas ned fr'ån

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Robert Sand

Ämnesråd

Kopia till

Riksdagens skatteutskott

5 (5)
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-t4

ÄRrnor o

Personalfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

H R-chefen i nformera r om a ktuel la persona lfrågor
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen
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Svar på remiss - Förslag på beslut om utökning av naturreservatet
Svarvaretorpet i Mellerud kommun

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot förslaget om
utökning av naturreservatet Svarvaretorpet i Melleruds kommun,

Sammanfaftning av ärendet

Länsstyrelsen i Västra Götaland har upprättat förslag till beslut om utökning av naturreservatet
Sva rva retorpet med föreskrifter och avg rä ns n i ng,

Utökningen av Svarvaretorpets naturreservat består av ett delområde i väst och ett i öster,
Båda delarna ligger i direkt anslutning till det befintliga reservatet. Naturreservatets utökning
omfattar granskog som är mer eller mindre kalkpåverkad, vilket gör den artrik med flera
krävande after. De mer kalkpåverkade delarna har ett stort inslag av lövträd och ett rikt inslag
av örter i fältskiktet. Här finns after som blåsippa, vippstarr, svart trolldruva och gullpudra. I de
mindre kalkpåverkade delarna dominerar blåbärsris i fältskiktet. Skogen är klassad som
utvecklingsmark till naturtyperna näringsrik granskog, även kallad ängsgranskog, samt taiga.
Förekomsten av naturskogselement som gamla träd och död ved är måttlig-sparsam, men
kommer öka med tiden då skogen tillåts att utvecklas fritt.

Det unika med Svarvaretorpets naturreservat, och så även de delar som omfattar utökningen,
är den rika förekomsten av den sällsynta och utrotningshotade ormbunken uddbräken. Arten är
rödlistad och klassad som sårbar, VU, enligt rödlistan 2020. Svarvaretorpet utgör troligen
landets rikaste lokal av uddbräken. De delar som reservatet nu utökas med omfattar ytterligare
växtplatser med aften, I dessa delar finns även andra rödlistade after, exempelvis strävlosta
och skogssvingel. I området finns även den sällsynta idegranen.

Det område som naturreservatet utökas med är 3,9 hektar stort, varav ca 3,5 hektar ingår i

Natura 2000-området Svarvaretorpet. Det befintliga reservatet ligger helt inom Natura 2000-
området. Med utökningen blir naturreservatets totala areal 18,3 hektar,

Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Länsstyrelsen. Förvaltare för
naturreservatet är Västkuststiftelsen.

Melleruds kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över forslaget senast den 15 juli 2022.

Melleruds kommun äger inte marken där reservatet ligger eller där det ska utökas, men
har mark tätt intill ett elljusspår som besöks av många. Utökningen av reservatet gör att
tillgängligheten till reservatet blir bättre då besökare kan ta sig direkt från elljusspåret in i

naturreservatet. Området ligger inom Kroppefjäll, som kommunen har pekat ut som värdekärna
i sin översiktsplan som viktig plats för natur och rekreation, Utökningen av naturreservatet är
därmed i linje med kommunens intension om Kroppefjäll.

Beslutsunderlag

. Länsstyrelsens förslag på beslut om utökning av naturreservatet Svarvaretorpet i Mellerud
kommun med kador.

. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Datum Diarienummer
2022-06-09 K520221296
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Postadress
Melleruds kommun

Kom m unstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Svar på remiss - Förslag på beslut om utökning av naturreservatet
Svarvaretorpet i Mellerud kommun

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot
förslaget om utökning av naturreservatet Svarvaretorpet i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Västra Götaland har upprättat förslag till beslut om utökning av naturreservatet
Sva rua retorpet med föreskrifter och avg rä nsn ing.

Utökningen av Svarvaretorpets naturreservat består av ett delområde i väst och ett i öster,
Båda delarna ligger i direkt anslutning till det befintliga reservatet. Naturreseruatets utökning
omfattar granskog som är mer eller mindre kalkpåverkad, vilket gör den artrik med flera
krävande arter. De mer kalkpåverkade delarna har ett stort inslag av lövträd och ett rikt inslag
av öfter i fältskiktet, Här finns after som blåsippa, vippstarr, svart trolldruva och gullpudra, I de
mindre kalkpåverkade delarna dominerar blåbärsris i fältskiktet. Skogen är klassad som
utvecklingsmark till natufiperna näringsrik granskog, även kallad ängsgranskog, samt taiga.
Förekomsten av naturskogselement som gamla träd och död ved är måttlig-sparsam, men
kommer öka med tiden då skogen tillåts att uWecklas fritt.

Det unika med Svarvaretorpets naturreseruat, och så även de delar som omfattar utökningen,
är den rika förekomsten av den sällsynta och utrotningshotade ormbunken uddbräken. Arten är
rödlistad och klassad som sårbar, VU, enligt rödlistan 2020. Svarvaretorpet utgör troligen
landets rikaste lokal av uddbräken. De delar som reservatet nu utökas med omfattar ytterligare
växtplatser med arten. I dessa delar finns även andra rödlistade arter, exempelvis strävlosta
och skogssvingel. I området finns även den sällsynta idegranen,

Det område som naturreservatet utökas med är 3,9 hektar stort, varav ca 3,5 hektar ingår i

Natura 2000-området Svarvaretorpet. Det befintliga reseruatet ligger helt inom Natura 2000-
området. Med utökningen blir naturreservatets totala areal 18,3 hektar.

Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Länsstyrelsen. Förvaltare för
naturreseruatet är Västkuststiftelsen.

Melleruds kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över förslaget senast den 15 juli2022.

Melleruds kommun äger inte marken där reseruatet ligger eller där det ska utökas, men
har mark tätt intill ett elljusspår som besöks av många, Utökningen av reservatet gör att
tillgängligheten till reservatet blir bättre då besökare kan ta sig direkt från elljusspåret in i

naturreseryatet, Området ligger inom Kroppefjäll, som kommunen har pekat ut som värdekärna
i sin översiktsplan som viktig plats för natur och rekreation. Utökningen av naturreseruatet är
därmed i linje med kommunens intension om Kroppefjäll.

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
s502-2776

Organisationsnummer
212000-148893
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Tjänsteskrivelse

Sa m hä llsbygg nadsförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-06-09 KS 20221296

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
0530-181 72

magnus.olsson@mellerud,se

Sida
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Beslutsunderlag

. Länsstyrelsens förslag på beslut om utökning av naturreservatet Svaruaretorpet i Mellerud
kommun med kaftor.
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

N aturavdelningen
Marja Fors

ato-224 52 98
Marja.fors@lansstyrelsen.se

Förslag till beslut om utökning av naturreservatet
Svarvaretorpet i Mellerud kommun

Länsslyrelsen har upprättat ftirslag till beslut om utökrring av natun'eservatet
Svarvaretorpet med fiireskrifter och avgldnsning.

Du lämnas nu tillfiille att yftra dig över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen
tillhanda senast den 15 jrili2A22.

Lämna ditt yttrande i vår e-diinst på:

r www.lansslyrelsen.seivastra-gotaland.
Välj "Komplettera ditt ärerrde" och lolj instruktionerna. Via e-tjänsten
tär du omedelbart en bekräftelse på att vi har mottagit ditt yttrande.

Uppge tirendets eliarienummer 4152-2017 (utelötnna 5l l- i diarienwnret).

Eller skicka yttr:andet till:
. vastl'agotaland(lElansstyrelsen.se eller
o Länsslyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Uppge ärendets diarienurnrner 5l l-4152-2() 17.

Markägare och sakdgare har samtidigt örelagts att inkomma med eventuella
synpunkter på fors laget.

Marja Fors

Bilagor

Förslag till beslut med bilagor

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www. la nsstyrelsen. se/vastragota la nd

E-post;
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Sändlista:

Mellerud kommun

Dalslands miljö- och energiförbund

Skogsstyrelsen

Natu rskyddsfören in gen

Dalslands Ornitologiska förening

Dalslands Botaniska förening

OK Kroppefjäll

Kroppefjäll Bed & Breakfast

5GU

Västkuststiftel sen

LRF Västra Götaland

M el lersta Göta la nds jordä gareförening

Friluftsfrämja ndet

Eva Sköld Pettersson

Jakob Törnell

lngrid Jacobsson Nelson

Björn Törnell

Brita Törnell

Jonas Törnell

Karl Jacobson
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

Naturavdelning
Ma{a Fors

010-224 52 98

Marj a. fors(@ I ansstyrelsen. se

Förslag till beslut om utökning av naturreservatet
Svarvaretorpet i Melleruds kommun

lnnehållsförteckning

Beslut om ändring

Skälen ftir Länsstyrelsens beslut

Ärendets handläggning

Länsstyrelsens bedömning och motivering

Upplysningar

Bilagor

Bilaga 1. Beslutskarta

Bilaga 2. Nalurtypskarta

Bilaga 3. Beslut och skötselplan ftir Natun'eselatet Svan'aretorpet, beslutat 2002-
09-02.

Postadress:
4o3 40 Göteborg

Telefon: Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se010-224 40 00 (vxl)
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Beslut om ändring

Länsstyrelsen beslutar att Länsstyrelsens beslut tiån 2002-09-02 (clnr 5 I 1-5 1007-
2000) om bildande av Natnn-eser-v'atet Svarvaretorpet ska ändras enligt följande:

Naturreservatefs yttergl'ärrs ska vara den som t}anrgår av bilaga I till detta
beslut. Detta innebär att reservatet utökas rned 3,9 hektar. Natulreservatets
nya totala areal blir 18.3 irektar.
Lärtsstyrelserrs ticligare beslut. 2002-09-02, om bilclancle av Naturleservatet
Svalr'aretorpet, inklusive syfte och föreskrifter, ska gälla i hela reseryatet,
nred nedanstående konrplette-ri ng.

Konrylettering cn' B-föresk'i/ier. Föresh'ifier om slqtldighet crtt trila visst
irztrcing (7 kap 6 ! miljöbalken)

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att åtgär'der för
att motverka angrepp av åttatandad gt'anbarkbore utförs om angreppet
påtagligt kan hota syfiet med naturreservatet. Sådana åtgärder kan vara
utplacering av fiillor och fångstvirke, ftillning och barkning av angripna
träd. rotkapning och/eller barhning av vinclfällen. Fällda träd ska i
lörsta hancl lämrras på plats nren fär flyttas eller transportel'as ut om
natur- eller friluftsvärden påtagligt hotas. Eventuellt fängstvirke ska
föras ut ur reservatet.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 $ miljöbalken

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Inom Svarvaretorpets naturreselvat och det områcie som reservatet utökas rned
fimrs höga natruvärden. Nahrrvär'dena är fi'ämst knutna till de kalkpåverkade
skogsmiljöerna, även kallacl ängsgranskog eller nänngsrik granskog. Denna
skogstyp finns i Västsverige inorrr Dalfbnnationens kalkomr'åden samt på ett tätal
andra näringsrika platser. I ornrådet fitrns flera rödlistade och hotade arter,
däribland den hotade arten uddbräken, Poysn'ichum lobatmtr. Svarvaretorpet är så
vitt känt landets rikaste lokal för arten. Dessutom finns den sällsynta idegranen här

Stora delar av det utökade området iir Natura 2000-ornr'åcle sonr tidigare saknat
fonnellt ornrådesskydd. Utökningen i nordost ligger utanför Natura 2000-onrrådet.
men onrfattar en mycket rik lokal ör uddbräken. Det överordnande
bevarandesytlet för Natura 2000-nätverket är'att bidra till bevarandet av biologisk
mångf'ald genorx att behålla eller återskapa gynnsanl bevarandestafus för de
naturtypcr och arter omfattas av EU.s fågeldirektiv ellel art- och habitattlirck[iv.
För Natura 2O0O-området Svan;aretorpet är syftet att bevara och utt'eckla ett
gynnsamt tillstånd för de naturtypema raiga (9010). näringsrik granskog (9050) och
lövsumpskog (9080).

De prioriterade naturvärdena tör området är kalkpåverkad granskog, äverr kallad
näringsrik granskog, sarrt arterna uddbr'äken och idegran.

Områdets naturvärden skulle försvinna eller skadas orn skogsbmk bedrevs.
Nahlrvär'dena i områdct är därfor oförcnliga med honventionella
skogsbmksrnetoder och annan exploatering. Genom naturreserv'atsbildning

a
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tundanrrijs dessa hot. Natutreselvatet ökar också allmänhetens ntöjlighet till
nahJrupplevelser oclt natttrstudier.

I sarnband med utökrrirrgen av natuneservatet har Länsstyrelsen även konrpletterat
reselyatets f'öreskrifter rned en föreskrifi som underlättar bekärnprting av
granbarkbon'e och andra skadegör'are i reservatet. Denna gäller under förrrtsättnirrg
att skadegörarna utgör ett påtagligt hot mot områdets nafuruärden. Föreskriften
bedöms som relevant då det efter den kraftiga torkan 2019 medförde ökat argrepp
av den åttatandade granbarkborren i trakten kring Svarvat'etorpet.

I samband nred beslut om utökning uppdateras också beslutskarlan för
natun'eselvatet. Inrnätningen i f;ilt av nanlrreservatets gräns har föratrlett mindre
justeringar på kartan, fi'änrst längs den norra reselvatsg'änsen.

Ärendets handläggning

Utökningen av Svarvaretorpets nahinesetvat akhtaliserades i samband med en

avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen l2 januari 2017. Den planerade

avverkningen låg i direkt anslutning till Svarvaretolpets natun'eservat, sarnt delvis
irrorn oskyddade delar av Svatvaretotpets Nalura 2000-onrråde. Länssryrelsen
kontaktades och err utredning onr evenfuell utökning av befintligt natrln'eselvat
initierades.

De delar av Natula 2O00-timrådet som berördes av avl'erkningsanmälan var
klassade som utvecklingsmark till nahrrryperna näringsrik granskog och taiga.

Utvecklingsmarkerna bedörncles som viktiga för att stärka omt'åclets befintliga
nahutyper och dess ingående aftels bevaraudestatns. Vidare hade Dalslands
botaniska förerring kontaktat Länsstyrelsetr i november 2016 med törtiågan orn

möjlighet till utökning av befintligt reservat ftir att skydda angränsaude växtplatser
med den sällsynta och hotade arten uddbräken. Föreningerr hittade i februari 2017

ytterligare Iokaler nred uddbräken inom otnrådet sonr berördes av
avverkningsanmälan och kontaktade äveu då Länsstyrelsen.

För att ytterligare öka kunskapen om Natura 2000-onuådet och skogsbeståndet som

berördes av awerkningsanmälan genomlördes vären2017 en

nafurvärclesinventering. Inventeringen utftirdes av Natnrcentnrrn AB på uppdrag av

Länsstyrelsen.

Det inventerade området visade sig hysa flera rödlistacle arler samt signalalter som
irrdikerade skyddsvärd skog. Det huvudsakliga naturvärdet bedömdes dock vara
törekomsten av deu hotade otrnbutrkelr uddbräken. Syftet rned Länsstyrelsens
avgränsning av utökningerr blev därnred att slcydda utvecklingsmarken inorn

Natura 2000-området, samt skydda angränsande r'äxtplatser tned uddbräken.
Sarntliga kända förekomster med uddbräken bedömdes dock inte vara rimliga att

skydda genorn reservatsbildning.

En översyn av Natnra 2000-området har giorts i sarnband med arbetet kring
utökningen av nahu'reselatet. Översynen har loranlett ett förslag på gränsändring

för Natura 200O-ornrådets yttergräns. Det handlar i huvudsak otn att Natura 2000-
områdets yttergråins ska vara densamma som llatun'esetrratet nred utölcningen. Det
innebär aft Natum 2000 i vissa delar minskas, medatr området i andra delar utökas
för att ölja natluresel'vatets gräns. Förslaget om gränsändring av Natura 2000-
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området hommer skickas till legeringen nästa gång vi tär möjlighet att öreslå
löriindlingar. Fr-am tills regeringsbeslut giiller den betintliga Natura 2000-gränsen.

Malkägare sotn berötdes av resel'vntsutvidgnin-qen kontaktades 20 l7 och olika
av,qrärlsnilrgsaltemativ clisicuterades. På grund av blist på medel avstannade
resen,atsbildningsprocessen. Är 202 I kunde resen'atsbiidningsarbetet fortsätta.
Overenskomrnelse onr intr'ångsersättning rned bcrörda fastiglretsägare har tecknats.

Intör beslut orn utökrring har en inmåtning av hela uatlrrr-eselatets gräns utötts av
Skogsstyrelsen. Det gantla reservatet har tidigare inte varit inmätt, men
t'esetvatsgränsen är tnarkerad i tält. Inmätningen föranledde mindre justeringal av
den digitala kartan då reselvatet mätts in efter de befintliga gränsstolpar som hittats
i f?ilt. Mest tydligt är justeringen i norr där reservatet ftljer en skogsbilväg och en
nindre ravin. På två sträckor kunde Skogsstyrelsen inte med säkerhet rnäta in
grällsen då det saknacles säkra gränsmarkeringar för fastigheten. En
lastighetsbestämning är beställd för dessa sträckor. Fastighetsbestämningen kan
innebär'a mindre justedngar av reservatsgränsen både i fält och digitalt. En sådan
åtgärd bedöms dock inte påverka reselvatet då reservatsgränsen längs dessa
sträckor ska följa fastighetsgränsen.

Länsstyrelsens bedömning och motivering

Beskrivning av naturreservatets utökning

Utökningen av Svarvarett'rrpets naturreservat består av ett delornråde i väst och ett i
öster. Båcla delama ligger i clirekt anslutning till det befintliga reservatet.
Naftrreservatets r.rtökning omfattar granskog som är mer eller mindre
kalkpåverkad, vilket gör den arttik rned flcra krävande after'. De mer kalkpåverkade
delarna har ett stort inslag av lövträd och ett rikt inslag av örter- i f:iltskiktet. Här
finns arter sorn blåsippa, vippstarr, svart trolldruva och gullpudra. I de nrindre
kalkpåverkade delarna dominerar blåbärsris i ftiltskiktet. Skogen är klassad som
utvecklingsmark till naturtypenla nåiringsrik granskog, även kallad ängsgranskog,
samt taiga. Förekomsten av nattrskogselement som garnla träd och död ved är
rnåttlig-spalsam, mell kommer öka med tiden då skogen tillåts att utvecklas fiitt.

Det unika med Svar",'aretorpets narllrreservat, och så även de delar som omfattar
utökningen, är den rika törekomsten av den sällsynta och utrotningshotade
ormbunken uddbräken. Arten är rödlistad och klassad som sårbar, VU, enligt
rödlistan 2020. Svarvaretorpet utgör troligen landets rikaste lokal av uddbräken. De
delar som reservatet nu utökas mecl omtättar ytterligare växtplatser mecl arten. I
dessa delar finns även andra rödlistade arter. exempeivis strär,losta och
skogssvingel. I områclet finns är'sn deri sällsynta irlegranerr.

Det område sonr rlatuneselvatet utökas nred är 3,9 hektar stort, varav ca 3,5
lrektar ingår i Natura 2000-onrrådef Svarvaretorpet. Det befintliga reseruatet ligger
helt inorn Natura 2000-området. Med uttikningen biir naturreservatets totala areal
18.3 hektar.

För ytter'ligare beskrivning av natutl'eservatet sonr helhet, se tidigare beslut och
s kötselp I an för Natun'es c'n,'atet Srranraretolpet, bi I aga 3,
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Motivering av beslutet

Som t}amgår av ovanstående beskrivuing t'tnns betydande natutvärdetr iuorl det

tutökade området. dessa är främst knutna till den kalkpåverkade granskogen oclt
förekomsten av uddbräken och idegran. Genom utökningen av det befintliga
natult'eser\'.ltet kommer bevararrdet av ingående naturlypet och after att förstärkas

Ur ett stön e perspektiv bidrar utökrringen av natun eservatet Svat'vat'etorpet till
nätverket av skyddade ornråden i landskapet sonr fiin'altas för att bevara biologisk
mångi-ald, såväl i Sverige som inom EU. då onrrådet omfattas av Nafllra 2000.
Narula 2000 som är EU:s nätverk av otnråden med skyddsvärd natur. Utifrån
perspektivet grön infrastruktur bidlar utökningen av tlaflu'resen atet till ökad
möjlighet tör arter att spricla och förtlytta sig i landskapet.

Nafiuleservates föreskrifter är till tör att bevara och utveckla nalurvärden kopplade
till de utpekade skogsrniljöerna och ingående arterna. Föreskrifterna innebär att

skogsbmk inte längre får bedrivas samt att olika typer av exploatering av skog och

mark förbjuds som iute är' örenliga tnecl sytlet för naturreseryatet.

Den kraftiga torkan 20t 9 rnedförde ett ökat angrepp av detr åttatanclade

granbarkborren i trakten kring Svarvaretorpet. Länsstyrelsen ser det därör sorn

motiverat rned err komplettering av reservatets föreskrifter. I detta beslut finns
tillägg rned en B-föreskrift sorrr underlättar i Länssryt'elsens och ftirvaltat'nas årbete

rned bekärnpning av granbarkborre. Detta irrrebär att ingen dispens behöver sökas

fol att genomföra dessa åtgärder, samt att tydligheten mot markägaren ökar.

Bekärnpningsåtgärder får dock endast utföras under förutsättningen att angreppen

utör ett påtagligt hot mot områdets rrattttvärden.

Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och

områdesbestämmelser

Nafurreservatet omlättas av riksintresse frir natulård enligt 3 kap. 6 $ miljöbalken
(Kroppef,äll n'red Teåkersälven och stora Halängen). Större delen av det befintliga
narulreservatet omfattas av Natrra 2000-området Svalaretorpet (SE0530106).

Utökningen i öster ingår också i Natura 2000-området,

Enligt Melleruds komnruns översiktsplan, antagen är 2021, är utökningen av

Svarvaretorpet utpekad sotr ett naturområde med stot't värde för naturuård,
rekreatiou och rörligt fri luftsliv.

I Mellemds kommuns natulårdsprogram. antagen av komtnunfullmäktige
2017-04-19, redovisas naturvårdsnrål i en åtgiirdsplarr. Enligt ett av
naturvårdsmålen bör naturmiljöer med höga natur- oclr kulturmiljövärden bevaras.

Miljömål

Bildandet av Svarvaretorpets nattureservat, inklusive utvidgningen av reservatet,

utgör ett led i albetet med att uppnå cle av riksclagen antagna miljömålc.n "Levande

skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv".
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lntresseprövning

Med hänsyn till onrrådets värden och naturreservatets syften konrmer pågående

markarvändning att avseviirt försvåras. Länsstyrelsen bedömer att områdets väldeu
bäst ges ett långsiktigt skydcl gerlorl1 bildande av natr.rneseil/at. Föreskrittema är
anpassade till nahnreserwatets sytien och värden. De är fiärnst avsedda att begränsa
skador på mark sanlt växt- och djullil'. Vid en avr'ägning nrellan enskilda och
allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 $ miljöbalken flnner Länsstyrelsen att
ftjreskrifterna inte går längre än vad sonr kr'ävs för att syftet rned skyddet ska
tillgodoses.

Hushållningsbestämmelser

Natun'eservatsbildningen är törenlig rned hushållningsbestänrmelserna för mark-
och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och nred derr för området
gällande översiktsplanen.

Upplysningar

Dispens från föreskrifterna

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen nredge disperrs fiån föreskrifterna för
narulreservatet. Dispens lär dock inte lämnas tör åtgärder som strider mot syftef
med naturresen/atet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis
upphäva beslutet om natrureservatet (7 kap.7,26 $$ miljöbalken).

Skogsvårdslagen

Genom beslutet om nafulresen'at föller att skogsvårdslagens bestämmelser upphör
att gälla i hela naturreservatet (se 4 {i Skogsvårdslagen, SFS 1979:429).

Dänned har rnarkägaren inte längre något ansvar enligt 29 $ skogsvårdslagen tör
att bekämpa eller fi)rebygga insektshärjning i skog.

Annan lagstiftning gäller som vanligt

Vid sidan av föreskriftema för llatulreservatet gäller annan lagstifttriug som
varrligt, t.ex. följande:

lvliljöbalkens bestämmelser om Natura 2000, generella biotopskydd och
vattenverksamhet.

Bestämmelser om artskydd en ligt mi lj öbal ken och artskyddstörordni ngen,

tiil exempel fridlysningsbestämmelser.

Ten ängkörnirrgsl agen och teträngkönringstörordningen.

Kullurmiljölagen.

Jaktlagstiftnurgen.

a

a
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a Lagen om skydd niot olyckr:r till exernpel generella eldningstör-bud oclr
efterbevaknillgsarlsvar vid brand.

Reservatets gränser

Reseryatets gränser sammanfaller clelvis med befintliga fastighetsgränser, se

bilaga l. Även efler justeringar av sådana fastighetsgränser i kartan. till exempel
etler fastighetsbestärnning eller inrnähring av gräns, ska resen atsgränsen
anses följa fästighetsgräns i berörd del.

Förvaltare och förvaltningsuppgifter

o Förvaltare för nalureservatet är Västkuststiftelsen

Natuneservatets gränser märks ut i temängen av förvaltaren enligt
anvisnirrgar fi"ån Naturr'årdsverket.

Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av
Länsstyrelsen. Skötselplanen ska ligga till grund för nahrrreservatets

skörsel och ska vid behov revideras.

a

a
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Naturreservatet Svanraretorpet med utokning, Mellerud kommun TillhörLänsstvrelsensförslastillbeslutom

naturreservat enligt 7 kap 4 5 miljöbalken

ijl,f ttaturreservatets gräns 2022-05-31, dnr 5LL'4152-2AL7
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Länsstyrelsen
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g Länsstyrelsen i Våstra Götalands län
O Lanimäteriet Geodatasamverkan
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Narurvår'ds- och fi skeenheten
Per'-Olof Maltinsson

03 l-60 52 29

Naturreservatet Svarvaretorpet i

Melleruds kommun

Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 $ miljöbalken

Innehåll

Beslut
Syfte
Föreskrift er fiir natureseruatet
Adrninistrativa data
Beskrivning av naturreseruatet
Planedngsbakgrund
Behov av och motiv for skydd
Ärendets handläggning
Upplysningar
Skötselplan

Bilagor

Bilaga 1. Beslutskarta
Bilaga 2. Översiktskarta
Bilaga 3. Utdrag ur häradskartan nr 34, 1890

Bilaga 4. Sändlista
Bilaga 5. Hur man överklagar

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
031 -ö0 50 00 (växel)
031 - 60 58 97 (fax)

E-post:
natur@o.lst.se

Webbadress:
www.o.lst.se
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Beslut

Länsstyrelsen beslutar att det ornråde, soln på den bilagda kartan (bilaga 2)

avgränsats nred streckad röd linje, skyddas son-r natuffeselvat rned stöd av 7
kap 4 $ miljöbalken ( 1998:808).

Reservatets nanrn skall vara Naturreservatet Svarvaretorpet.

Länsstyrelsens beslut om satnrådsskyldighet enligt 20 $ nafurvårdslagen
daterat den 25 juni 1985, dnr I 1 .122-1126-74, upphävs rrär öreliggande
beslut vunnit laga klaft.

Syfte

Syftet med naturreseryatet fu att:

r för den vetenskapliga natuwårcleu bevara och utveckla ett utmärkt ex-

empel på en dalsländsk ängsgranskog med idegran och en av landets

rikaste förekotnster av uddbräken.
r hålla området tillgängligt ftir uaturstttdier och f iluftsliv.
r flolja upp de åtaganden som foljer av medlemskapet i den europeiska

unionen. Reseryatet har godkänts av regeringen att ingå i det europeiska

nätverket av skyddade områden, Nahrra 2000.

Syftet skall tryggas genom att:
r naturskogen i huvudsak lämnas till fri utveckling utan några skogliga

åtgärder med uudantag för natun årdande åtgärder i syfte att fi'ämja be-

stånden av idegran och uddbräken.
r kulrurskogen på sikt tillåts utvecklas till naturskog.

Föreskrifter för naturreservatet

För att uppnå syftet med resetvatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap

5, 6 oclr 30 $1s 
plg5balken samt 3 och 2l $$ forordningen ( 1998:1252) om

områdesskydd enligt miljöbalken, att nedan angivna ftjreskritter skall gälla.

Vård och forvaltning skall bedrivas i enlighet rned upprättad skötselplan,

bilaga 3.

A. FöreslrriJtet'enligt 7 kap 5 $ miljöbalken om insh'cinloingat' i mctrkiiga-
res och ewlan sakrigares rött cttt anviinda mark- och vattenområden

Förutom föreskrifter och forbud enligt andta ftirfattningar är det inte tillåtet
att:
l. uppföra byggnad
2. uppföra mast, antenn, tol'n, vindkraftverk eller allnan anläggning;

3. anlägga väg eller stig;
4. spränga, schakta. nruddra, tippa eller tylla ut:

5. dika, dikesrensa eller dämma;
6. anordna upplag;
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7. slutavverka, gailra, röja eller utför'a annan skogsvårdsåtgärd;
8. skada eller boffföra torraka. vindfälle eller låga:
9. bedriva täkt i någon fbnn, l<ommersiellt eller för husbehov
I0. tillföra kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel;
I l. tillföra gödselmedel;
12. plantera in för trakten tiämmande växt- eller djurart.

Ätgärder som anges i den till detta beslut hörande skötselplan får utforas, av
naturvårdsförualtaren eller av den som naturvårdsfönraltaren utser, utal.l

hinder av föreskriftema A6 och A7.

B. Föreskri/iet' enligt 7 katrt 6 ! ntiliöbatken ont slq,ldighet.för cigare oclt
innehavare av scirskild rtitt till.f'tzstigltet att tåla intrdng inom onu.ciclet

Agare och annan rättighetshavare förpliktigas tåla att följande åtgärder vid-
tas i reseratet i enlighet med bifogad skötselplan (bilaga 3).

l. utrnärkning av reselvatets g'äns;
2. uppsättning av informationsskyltar;
3. markering och underhåll av stigar;
4. utförande av biotopvårdande åtgärder

C. Orclnings/öreskrifTet'.för allnånheten enligt 7 kap 30 s\ niljöbalken.

Utöver foreskrifter och förbud i andra lagar är det inte tillåtet att

L iiamtöra motordrivet fordon;
2. gör'a upp eld;
3. plocka eller gräva upp växter;
4. tillvarata elier på annat sätt skada torraka. låga eller vindfiille:
5. medfola hund som inte är kopplad:
6. utau länsstyrelsens tillstånd anordna orienteringstävling eller sätta upp

fast ori enteringskontro I I :

7 . tälta;

Plockning av bär och matsvarnp är tillåten utan hinder av föreskriften C3
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D. Faststcillelse av skötselplan.för natmt'esetvalel och beslut om förvaltare
at' reservatet enligt 3 $ resp. 2 I 5\ .t'örorc{tringen (l9qB. I 252) oru onu'å-

des,s l{t'dd en I i gt nt i lj ö hal lcert nt. m.

Länsstyrelsen fastställer hämred den bifogade skötselplanen (trilaga 3) ör
naiurreservatets lårrgsiktiga vård. Skötselplanen skall ligga till grurrd lör
naturueselatets skötsel och skall vid uppkomtnande behov revideras. Pla-

nens ör'ergripande målsättningar och riktlinjer skall dock gälla utan be-

gränsning i tiden. Fastställelsen ontfättar inte den ekonomiska tttredningen.

l. Naturreservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SlS 03 l5 22) och

natuwårdsverkets anvisn ingar.

2. Stiftelsen for Västsvenska Fritidsområden skall vara naturvårdsförval-
tare. Demra skall fortlöpande samråda med Länsstyrelsen.

3. Länsstyrelsen meddelar föreskrifler om nafuryårdsförvaltningen genom

fastställandet av bifo gade skötselpl an. Syftet med nanlrvårds forvaltning-
en är att tillse och värna områdets nafttrmiljöer så att deras lröga nahrr-

värden kan bestå samt att hålla ornrådet fillgängligt för fi'ilLrftsliv.

Administrativa data

Namn:
Kommun:
Areal:
Gräns
Fastigheter och ägare

Karta
Naturvårdsförvaltare:
Riksregistemummer

Svawaretorpet
Mellemd
14,5 ha
Enligt bifogad beslutskarta (bilaga 2)
Hällan l:31, Anders Jacobssort, Staffan Jacobs-

son och Kajsa Overgaald
Hällan l:46, Mats Johansson
Ekonorniska kartan 09B3j
Stiftelsen ör Västsvenska Fritidsområden
t4-02-r54

Beskrivning av naturreservatet

Natuwärden
Temängen är typisk för områden med kvartskalkskiffer'. Ett flertal ryggar

utsträckta i huvudsakligen norduordost-sydsydvästlig riktning omväxlar
med långsrnala sänkor. Lutningen mot sänkorna är på vissa ställen braut och

flerstädes finns små bergsstup. Ryggarna är ofta uppsplittrade och bildar
små, fristående kullar.

Området är beläget inom Dalformationens södra del. Vid Dals Rostock är

lagerserien komplett rned fiån väster till öster: konglomerat-
kvarts itsandsten-skiffer- kvartskal ks kiffer-s pilirkvarts itbäddar-
kvartsi tskiffer-kvartsit-l i aneskifTer.
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Inom området växer Sveriges största bestånd av ormbunken ucldbräken (Po-
lystichum lobaturn). ormburken är mycket sällsynt i tandet och anses utrot-
rrin-eshotad. Arten växter på l<varts-kalkskifienr och längst i öster äverr på
kvartsitbädd.

Skogen inonr rraturresen'atet är s.k. ängsgranskog. Denna skogstyp finns i
Västsverige inom Dalfbrtnationens kalkområden sarnt på ett fåtal andla plat-
ser med eod näringsrikedorn. exenipelvis Ovandalen på Halteberg. Skogen
som domineras av gran har ett stofi lövinslag och ett örtrikt tältskikt. I bot-
tenskiktet uppträder krävande markmossor'. Ängsgranskogen är inte homo-
gen inom ornrådet utan pafiier med mer hedartad vegetation örekommer.

Lövinslaget består av lövbuskar sorn skogstry, olvon och hassel samt lövträd
som ek, lönn, björk, sälg, asp och rönn. De ädla lövträden har mestadels
klena dimensioner och tillhör vanligen buskskiktet. A1 upptr'äder i de fuktiga
sänkorna och tallar finrrs spridda inom ornrådet. I den östra delen växer ett
dugofemtal idegranar.

De vanligaste växtema i f:iltskiktet är blåsippa, harsyra, bergsslok och visp-
starr. Öfter sorn vätteros, skogsbingel, sår[äka och rnyskmaclra är mer spar-
samt förekommande.

I bottenskiktet växer ett flertal arler mossor som indikerar god markstatus.
Mossfloran har en särskild sammansättning på de ställen där lerskiffem går i
dagen och då i syrnerhet på de veftikala bergssidoma. Här fiirekornmer bl a
Tortella torhnsa, Neckera crispct och Anomodon-arter, och laven Pannarict
microphltlla är eft karakteristiskt inslag.

Epifytfloran (floran på träden) är inte särskilt rik men släkten som (Jlotu och
Orthotrichum finns flerstädes. i synnerhet på asp, sälg och lönn.

Kr"ilturhistoriska värden
I ornrådet nrnt och på Kroppe!äll togs under 18O0-talets stora befolknings-
öknirrg rnånga torp och backstugor upp på {ället. Norr om svaruaretorpet
har legat ett sådant to1p, som enligt den gamla här'adskarlan från 1890 hette
Månen.

På kartan (bilaga 3) kan man se rnånga srnå åkertegar vilka ligger som om-
sh,ttna av ett slåtterängshav med inslag av lövträd. området är i samband
med reseryatsbildningen inte särskilt undersökt men här kan finnas rester
h'ån bebyggelse, landskapselement och, som fi'amgår av kaftan, spår fi.ån
äldre malkanr'änclning frärnst i form av gamla åkerformer och slåtterängs-
strukturer.

Torprniljöerna på Kroppefiäll utgör viktiga historiska platser i landskapet
som vittnar orn förändrad markanvändning, äldre tiders jordbruk och de
obesuttnas levnadsförhållanden under 18O0-talet i en karg utmarksrniljö.
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Friluftsliv
Naturresenratet nås endast via enskilda vägen mellan OK-stugan och Bran-
terud. En tnarkerad str'övstig passerar genom reservatet. Upprnärkningen
glordes som nafurvårdande beredskapsarbete år I 975.

Syftet med reserwatet är huvudsakligen vetenskapligt. Växtplatserna f-ör

ormbunken uddbräken är mycket känsliga för'slitage. Någon kanalisering av

besökare bör inte ske till området. Inga seruiceanordningar bör därflor flore-

komma, förutonr två upplysningsskyltar.

Planeringsbakgrund

Riksintressen tn.m.
Svarvaretorpet ingår helt i riksintresse för natLrrvården (område NP18 Krop-
pefläll).

Kommunal översiktsplan
I den kommunala översiktsplanen Öf9O ingår det akruella området i ett

större avsnitt på Kloppefiäll sorn anges som "Naturområde av stort värde för
naturvård, rekreation och rörl i gt friluftsliv".

Internationell betydelse
Regeringen har den 22 janvafi 1998 redovisat större delen av reservatsom-
rådet till EG-kornrnissionen enligt rådets direktiv 92143 EEG om bevarande

av livsmiljöer samt vilda växter, objekt SE0530106.

Behov och motiv för skydd

Som framgår av ovanstående finns inom området betydande nafuryärden
knutna till frärnst skogsmiljöema och forekomsten av uddbr'äken. Svarare-
torpet utgör en av värdekärnoma inom Kroppe{ällsområdet, solrt anses vara
av riksintresse ör naturvården.

Enligt Länsstyrelsens mening foreligger ett stort allmänt intresse av att be-

vara områdets naturuärden. Eftersom dessa är av den karaktät'en att de lätt
kan spolieras, t.ex. genom skogsbrr-rksåtgärder. bör ett lämpligt skydd över'-

vägas. Bl.a. på gmnd av det omfattattde intrång sonl {tirbud mot skogsbruk
innebär gör Länsstyrelsen bedömningen, att området bäst ges ett långsiktigt
skycld genom att naturreservat inrättas. Föresklifterna för reservatet har av-
vägts mot enskilda intressen enligt 7 kap 25 $.

Genom att området fiirordnas som naturreserr,'at kan också intentionerna i

kommunens översiktspl an anses til lgodosedda, l i ksom hush ål lningsbestätn-
melserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.

Ärendets handläggning

I mars 1974 kom en skrivelse från växtbiologiska institr-rtionen i Uppsala
mecl begäran orn skydd fiör omrbunken ucldbräken. Älvsborgs läus uorra
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naturuårdsförbund instämde i kravet på förstärkt skydd genom skrivelse i
april 1974. Kommunstyrelsen i Meller-Lrds kommun uttalade vid samman-
träde i jttli 1974 att skyddet av uddbräl<en är av riksintresse och därför en
statlig angelägenhet. Nafun'årdsverket anförde i en skrivelse i rraj 1,974 att
ett förordnande som naturreservat.jämlikt 7 s\ NVL är väl motiverat. Verket
Lltpekade två områderr, vilka i första hand bör skyddas. Ett ar.dessa är om-
rådet l<ring Svarvaretorpet. I sklivelsen sades också att skyddszonen kling
lokalerna inte bör ha för ringa utsträckning. I länets naturvårdsplan, "Natur i
Älvsborgs län" utgivert l916,lrar området kring Svaruaretorpet angetts ha
särskilt högt naturvärde, kiass L

1979 upprättade Länsstyrelsen förslag till bildande av nanrn'esen'at med
forslag till skötselplan. På grund av svårigheten att finansiera intrånget i
markanväudningen på skogsmarl<en valde Länsstyrelsen att i det skedet inte
driva reservatsarbetet vidare.

Länsstyrelsen beslutade den 25 juni 1985 om inrättande av samrådsornråde
inom huvuddeleu av det nu aktuella ornrådet. Ett av motiven var den riksin-
tressanta örekomsten av onnbunlcen uddbräken.

I samband med genomförandet av Natura-2000 arbetet i dåvarande Alvs-
borgs län aktualiserades området på nytt och forankringsarbete genomör-
des. Markägarna ställde sig positiva till att området skulle ingå i Naftrra-
2000 nätverkef och därmed också bli forernål flor skydd, i första hand som
natumeselat.

Efter utford värdering av markerna under 1999-2000 genomfordes ftirhand-
lingar och överenskommelse träffades om intrångsersättning rned sarntliga
markägare.

Förslag till beslut oln natruleselvat och tillhörande skötselplan har-den 30
aprll 2002 skickats ut på remiss.

Yttrande har inkommit från Regionrnuseum Väsira Götaland. De synpunkter
som framftifts har tillgodosetts i detta beslut.

Melleruds kornmun, Vägverket och Telia har inte något att erinra nrot för-
slaget. Naturvårdsverket avstår från att yttra sig, och övriga remissinstanser,
Skogsvårdsstyrelsen, SGU, Naturskyddstöreningen Dalsland och Dalslands
Ornitologiska Förening har inte svarat.

Mats Johansson, Anders .lacobsson, Staffan Jacobsson och Kajsa Övergaarcl
har, som berörda mark- och sakägare. forelagts att inkomma rned eventuella
synpunktelpå forslaget. Inga synpunktel har inkonurrit.

Kroppetjälls OK och Kroppefiälls fiitidscenter har tillfiågats och ställt sig
positiva till örslaget att placera informationsskyltar och anvisa parkering
vid fiitidscentret respektive vid klubbstugan.
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Upplysningar

Om det flnns särskilda skäl får Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 7 $ miljö-
balken rnedge dispens från medclelade föreskrifter. Finns det synnerliga skä[

fär Länsstyrelsen helt eller delvis upphäva detta beslut. Eftersom reselatet
består av ett av regeringen öftecknat Natura 2000-område krävs tillstånd
enligt 7 kap 28 a $ miljöbalken ör vetksamheter eller åtgärder som på ett

betydande sätt kan påverka miljön i ornrådet.

Eftersom området i stort skall lämnas till fi'i r.rtveckling skall vindfållen och

stomrskadad skog lämnas. Det ansvar som markägareu har enligt 29 $

skogsvårdsl agen komm er efter reservatsbi l dni n gen att v ara staten s ansvar.

Detta beslut kungörs i länets förfathringssamling.

Hur man överklaqar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepafiementet, se bilaga 6

(formulär 8).

I detta ärende har länsöverdirektöten Göran Bengtsson beslutat och natur-
vårdshandläggaren Per-Olof Martinsson varit loredragande. I handläggning-
en har även enhetschefen Sven Sr,vedberg, natttlård och fiske, länsarkitek-
ten Måns Hagberg, plan- och bostadsenheten, antikvarien Marie Odenbring
Widmark, kulturmilj öenheten samt länsjuristen Jonas Ledelius de ltagit.

Gör'an Bengtsson

Per-Olof Marlinsson

Sida
8(r3)
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SKÖTSELPLAN

T. DISPOSTTION OCH SKÖTSEL AV NTARK OCH VATTEN

ÖVERGRIPANDE MÄL
Målet med skötseln skall l'ara att bevara olnrådets orördhet och av bl.a.
denna betingade biologiska värden. Målet är' i andra hand att tillvarata de
förutsättningar för friluftsliv som betingas av orördheten och det rika växt-
och djr"rrlivet.

Beträffande skogen i reseryatet innebär detta bl.a. att en ytterligare utveckl-
ing mot naturskog skall främjas genom att skogen i hul.r-rdsak lämnas flor fi'i
utveckling rned ökande andel gamla träd, torrakor, lågor etc. Ett viktigt syfte
är att uaturskogsgynnade växt- och djurarter skall bevaras i goda populat-
ioner och helst öka i antal.

Beträffande ormbunken uddbräken är syftet att bevara och utveckla de rika
bestånden. Även om detta bedörns kunna ske genom fi'i utveckling av bioto-
perna, bör affen ftiljas upp regelbundet. För'nyad ställning till evenfuella
skötselåtgärder bör tas, t.ex. om bestånden minskar eller om enskilda exem-
plar slmes niissgynnade i samband med succession mot mer sluten s[<og.

Skötseln skall också inriktas på att bevara och utveckla bestånclenav ide-
gr"an. Detta sker bäst genom regelbundet återkommande röjning av vegetat-
ion, fi-ämst gran, som hotar att växa in i och missgynna idegranama.

RIKTLINJER OCH ÄTCÄNNCN

Skötsel av skog och våtmarker
Med undantag för de åtgärder som kan erfordras for att fiämja bestånden av
idegran och uddbräken skall skogen i området, inklusive paftiema med
yngre skog, lämnas för fri utveckling. Vindftillen och andra kullfallna träd
skall således som regel ej upparbetas. Träd sorn blockerar fi'amkomligheten
på stigar som märkts ut får, genom natllryårdsforvaltarens örsorg, kapas
och läggas åt sidan. Detsarnma gäller uhned reservatets gräns för träd som
kan orsaka skada på ourgivningen.

För eventuella skogsvårdsåtgärder som aknraliseras efter t.ex. skogsbrand
eller insektsangrepp erfbrdras medgivande av dispens från föreskrifterna för
reselvat. Vid prövningen skall därvid särskilt beaktas cle råd och anvisningar
om skogsskydcl i naturskyddade områden som medclelas av Natun'årdsver-
ket och Skogsstyrelsen.

Knlturlämningar
Äldre markstrukturer, I andskapselelnent som sten murar och odl in gsrösen
samt byggnadsgrunder kan med fordel hållas fi'ia från vegetation där detta
inte motverkar bevaranclet av idegran oc[-r uddbräken. Åtgärder för kultur-
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miljön rned fordel utfolas i samband med skötselåtgärder som uthuggniug
nv ljusbrunnar och utglesning kring idegranar och uddbräkenbeståndeu.

II. ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV

ÖvencRIpANDE MÄL
Målsättningen är att hålla området tillgängligt for nahrrstudier och vild-
marksbetonade naturupp I evelser genorrl infbnnationsskyltar och be fi ntl i ga

stigar, men någon direkt kanalisering av besökate till området skail inte ske

och inga seryiceanordningar bör därftir forekomna inom området.

RIKTLINJER OCH ÄTCÄNOPN

Till ishet

Med bil nås naturreservatet endast via enskilcla vägen rnellan OK-stugan och

Brantemd. Till fbts kan reselatet nås via t'lera stigar fi'ån västra delen av

Dals Rostock. Parkeringsmöj li gheter fi nns vid Kroppefi äl I s fiitidscentlum
sydväst om Dals Rostock.

En malkerad strövstig passerar genom reservatet. Några nya stigar bör inte
anläggas inom resen'atsområdet.

Betr'äffande den stig som naturvårdsforvaltaten märkt ut gäller att underhåll
får ske utan hinder av reselvatsftireskrifterna A7 -8, dvs träd som fallit över
stigen får kapas och läggas åt sidan.

Infonnatiortsslqtltningen bör i första hand begränsas till parkeringsplatsen
vid Kroppe{älls f itidscentrum. Informationsskyltar skall ha av Länsstyre[-

sen godkänd text och bör innehålla en orienteringskarta som visar reserya-

tets omfattning, stigar etc. Skyltarna bör också ge en kort beskrivning av

områdets nafur- och kulturvärden, skyddsmotiv, beslutsmyndighet, fiirval-
tare samt föreskrifter for allmänheten.

Mindre och enklare skyltar placeras vid reservatsgränsen med läge ungeftr
enligt den bifogade kartan till skötselplanen. Dessa bör fi'ämst upplysa orn

resewatets gränser och de foreskrifter som berör allmänheten.

Utmärkning av reservatets qräns

Gränsmarkering skall, genom förvaltareu försorg, utföras enligt svensk

standald (SIS 03 l5 22) och Naturvårdsverkets anvisningar.
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III. DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING

Dokumentation av skötselåtgärder rn.nr.
Dokurnentation av skötseln skall göras med avseende på utförda åtgärder,
tidpunkten för utfibrandet, noteringar om effbkter av åtgärden, kostnader oclr
intäkter samt fi nansi eri n gen av förvaltni ngen. Naturuårdförval tarell svarar
för dokurnentationen av skötseln.

Naturvårds örual taren av reservatet bör vi dare dokum en tera förhål I anden
som kan påverka natulärdena inom resetvatet negativt, såsom slitage och
nedskräpning.

Dokumentationen skall utgör'a ett av underlagen vid eventuell revidering av
skötselplanen.

Om överträdelser av l'eselvatsforeskrifterna eller andta åtgärder som kan
hota nafuryärdena, uppmärksammas av natr.uvårdsörvaltaren bör denna
snarast ta kontakt rned tiIIsynsrnyndigheten (t.n. Länsstyrelsen).

Uppföljning av naturvärdenas uw*eckling m.m.
I första hand bör upprättas program tör att fötja upp förekomsterna av udd-
bräken och idegran.

IV. REVIDERING AV SKOTSELPLANEN
De åtgärder sorn anges i skötselplanen skall ses över vart tionde år eller i
övrigt när det kan anses tnotiverat. Orn det anses motiverat skall skötselpla-
nen revideras i samband rned översynen.

116



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-14

ÄnrNor e

Sa m hä llsbygg nadsfrågor

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:

o Arbetet kring nödvattenhanteringen.

r Aktuellt personalläge.

o Markförsäljning
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Ansökan om medfinansiering av upprustning m.m. av befintlig
konstgräsplan i Mellerud

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisn ingen

Sammanfattning av ärendet

Efter 13 års användning är konstgräset utslitet och utdömt enligt besiktning av Dalslands
fotbollsförbund. Norddalsalliansen har fått dispens att spela på planen 3r 2022 efter det
kommer inte seriespel att få utföras där. Norddalsalliansen står nu inför byte av konstgräs och
ljuskällor. De har meddelat Melleruds kommun att de inte själva kan finansiera utbytet.
Alliansens förslag via skrivelse är att kommunen genomför grundinvesteringen och att
Alliansen bridrar med drift och skötsel.

Beslutsunderlag

. Skrivelser från Norddalsalliansen 2020-12-09 och 2022-02-08

. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrel sefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-t0 KS 2020/782

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se
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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

Upprustning av befintlig konstgräsplan i Mellerud

Förslag till beslut
Komm u nstyrelsens a rbetsutskott god kä nner redovisn in gen

Sammanfattning av ärendet
Efter 13 års användning är konstgräset utslitet och utdömt enligt besiktning av Dalslands

fotbollsförbund, Norddalsalliansen har fått dispens att spela på planen är 2022 efter det
kommer inte seriespel att få utföras där, Norddalsalliansen står nu inför byte av konstgräs och

ljuskällor. De har meddelat Melleruds kommun att de inte själva kan finansiera utbytet.
Alliansens förslag via skrivelse är att kommunen genomför grundinvesteringen och att
Alliansen bridrar med drift och skötsel.

Beslutsunderlag
o Skrivelser från Norddalsalliansen 2020-12-09 och 2022-02-08

Beskrivning av ärendet

Bakgrund:

2008 skapades Norddalsalliansen där Kommunens fyra fotbollsföreningar ingår. Då startade
arbetet med att anlägga en konstgräsplan på Rådavallens gamla grusplan.

Arbetet kring finansiering resulterade i bidrag från Dalslands Sparbank, Melleruds kommun,
Dalslands fotbollsförbund, ett flertal företag och privatpersoner, Ansökte även medel från flera
fonder och bidrag beviljades från svenska fotbollsförbundet, Norddalsalliansen lånade

resterande belopp av Dalslands sparbank,

Under 2009 byggdes och invigdes konstgräsplanen som fick namnet Dalslands Sparbanks

arena. Från 2009 har anläggningen drivits av Norddalsalliansen som i egen regi har ansvarat
för alla omkostnader kring drift, underhåll och avbetalning av lån,

Under de 13 år konstgräsplanen har funnits har den varit till stor nytta och glädje för
fören i ngslivet, skola och sponta nfotbol I för privatpersoner,

Postadress
Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488119
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Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbygg nadschefen och Fastig hetschefen

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-06-t0 K52020/782

Peter Mossberg

Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter,mossberg@mellerud,se

Sida
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Ekonomiska konsekvenser:

Investeringskostnad enligt svenska fotbollsförbundet är 3 800 000 kr. Livslängd beräknas till
10 år. Tillkommande årlig kapitalkostnad är 456 000 kr.
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Skrivelse gällande byte av konstgräs

Befintlig konstgräsplan var färdigställd 2009. lnvesteringen kunde genomföras efter intensiva
insatser av Alliansen (samverkansorgan för fotbollsklubbar i kommunen) för att samla in medel
från sponsorer, söka bidrag och få.banklån. Klubbarnas insats genererade sammanlagt 4000
000 kr varav i 1 300 000 i banklån, Aven kommunen bidrog till finansieringen genom 1000 000
kr i pengar och 300 000 kr i arbete,

Nuvarande konstgräs är nu förbrukat och måste bytas snarast möjligt, Planen har tappat svikt
och funktion vilket medfor ökad belastning for knä och leder hos spelarna och därmed även
ökade risker for skador. Sammantaget är inte planen längre ändamålsenlig.

Alliansen har gjort en bedömning av kostnaden för att kunna byta konstgräs. Vi har haft möte
med Svenska Fotbollsförbundet för att diskutera möjliga val och kostnader för olika alternativ.
Deras bedömning är att det kommer att kosta ca 3 800 000 kr att byta konstgräs och
lysarmaturer. Noteras bör också att arrendet hos kommunen löpt ut, vilket också måste
diskuteras.

Vi har jobbat intensivt med att undersöka möjligheter till bidrag m m. Många bidragsgivare
inriktar sina stöd till nyetablering av konstgräsplaner, vilket minskar våra mojligheter. Vi kan få
visst stöd till lysarmaturerna från Svenska Fotbollsförbundet, ca 90 000 kr. Det återstår även
525 000 kr av det ursprungliga lånet.

Konstgräsplanen är en viktig resurs för kommunen och dess invånare. Den ger möjlighet till
både organiserad verksamhet för klubbar och skolor, men ger också stor möjlighet till
spontanidrott av olika slag. Planen är vidare en del av en helhet, där planen bidrar till att höja
värdet på helheten. Området erbjuder ett kluster av olika möjligheter till friskvård och utövande
av olika sporter, i detta är konstgräsplanen en naturlig del,

Dylika satsningar har även positiva samhällsekonomiska effekter. Den samlade
samhällsnyttan som Alliansen tillsammans bidrar med enligt Svenska Fotbollsförbundets
beräkningar är 5400 000 kr iform av hälso- och sjukvårdsbesparningar och 2800 000 kr i form
av positiva sociala effekter genom minskad brottslighet och bättre förhållanden för barn och
unga (svenskfotboll.se), Siffrorna är grundade på antalet aktiva spelarna inom Alliansen.

Mot ovanstående bakgrund vill vi undersöka möjligheterna till finansiering från kommunen för
att kunna byta ut konstgräset, Utan stöd från kommunen har Alliansen ingen möjlighet att
ersätta konstgräset och dårmed kommer möjligheten att spela fotboll på konstgräs att
försvinna och nuvarande anläggning att förfalla. Alliansens förslag är att kommunen genomfor
grundinvesteringen och att Alliansen bidrar med daglig skötsel och tillsyn.

Vi hoppas att detta underlag skall kunna fungera som utgångspunkt för fortsatta diskussioner.

För Alliansen

Claes Emanuelsson

. {4' ,(r4
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Till: Melleruds Kommun

Vi har nu gjort en forsta bedömning av kostnaden för att kunna ersätta befintlig konstgräsplan.
Planen är funktionsduglig i ytterligare ett till två år, därefter måste gräset bytas för att planen
skall vara fortsatt spelbar. Vi har också noterat att arrendet hos kommunen löpt ut, vilket också
måste diskuteras.

Vi har haft möte med Svenska Fotbollsförbundet för att diskutera möjliga val och kostnader för
olika alternativ. Deras bedömning är alt det kommer att kosta ca 3 000 000 kr att byta
konstgräs och lysarmaturer.

Vi har jobbat intensivt med att undersöka möjligheter till bidrag m m. Många bidragsgivare
inriktar sina stöd till nyetablering av konstgräs, vilket minskarvära mojligheter. Vi kan få visst
stöd till lysarmaturerna från Svenska Fotbollsforbundet, ca 90 000 kr. Dalslands sparbank har
meddelat att de inte kan ge något direkt stöd, men att vi kan söka pengar i deras allmänna
utlysningar. Sammantaget är vår bedömning att det kommer att bli svårt att få bidrag.

Konstgräsplanen är en viktig resurs för kommunen och dess invånare. Den ger mojlighet till
både organiserad verksamhet för klubbar och skolor, men ger också möjlighet till spontanidrott.
Planen är vidare en del av en helhet, där planen bidrar till att höja värdet på helheten. Området
erbjuder ett kluster av olika möjligheter till friskvård och utövande av olika sporter, i detta är
konstgräsplanen en naturlig del.

Mot ovanstående bakgrund villvi undersöka möjligheterna till medfinansiering från kommunen
för att kunna gå vidare. Vi hoppas att detta underlag skall kunna fungera som utgångspunkt
för fortsatta diskussioner.

Mellerud 202042-A9
Claes Emanuelsson
Ordf. Norddals Alliansen

122



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-14

Änrruoe ro Dnr KS 20221123

Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den B mars2022, $ 67, att ge kommunchef i uppdrag att genomföra
en analys utifrån förd diskussion.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april2022,5 107, redovisade t.f. tillväxtchefen och
verksamhetsledaren för Rådahallen framtagen analys av olika alternativ.

Arbetsutskottet beslutad e den 24 maj 2022, S 162, att ärendet tas upp till ny behandling vid
arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2022 med kaftläggning/redovisning av lokaldisposition
och intäkter/kostnader.

Arbetsutskottet beslutade den 7 juni 2022, 5 180, att ge t.f. tillväxtchefen i uppdrag att
fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion. Redovisning ska ske vid
arbetsutskottets sammanträde den 21 juni 2022.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24,5 162.

. Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, g 180.
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SAM MANTNÄO ESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-07

sida
1B

nn

5 180 Dnr KS 20221123

Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge t.f. tillväxtchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 juni 2022.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 8 mars2022, $ 67, att ge kommunchef i uppdrag att genomföra

en analys utifrån förd diskussion.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april2022,5 107, redovisade t.f. tillväxtchefen och

verksamhetsledaren för Rådahallen framtagen analys av olika alternativ'

Arbetsutskottet beslutade den 24 maj 2022, 9 162, att ärendet tas upp till ny behandling vid

arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2022 med kartläggning/redovisning av lokaldisposition

och intäkter/kostnader.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, g 162'
o Karuäggning/redovisning av lokaldisposition och intäkter/kostnader.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. ge t.f. tillväxtchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 juni 2022.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

T.f. tillväxtchefen

des stg Utd ragsbestyrka nde
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SAM MANTRAD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2422-05-24

sida
11

5 162 Dnr KS Z0ZZll23

Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. godkänna informationen.

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2022 med
ka rtläggn ing/redovisn i ng av lokaldisposition och intäkter/kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den I mars 2022, 9 67, aLt ge kommunchef i uppdrag att genomföra
en analys utifrån förd diskussion.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april2022, $ 107, redovisade t.f. tillväxtchefen och
verksamhetsledaren för Rådahallen framtagen analys av olika alternativ.

T.f. tillväxtchefen lämnar en lägesrapport och en tidsplan.

Förslag till beslut på sammantrådet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. godkänna informationen.

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2022 med
kartläggning/redovisning av lokaldisposition och intäkterlkostnader.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
T.f tillväxtchefen

Justerandes '.t"t\

Jbk
Utdragsbeslyrkande
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FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-L4

ÄRenoe rr Dnr KS 20221275

Internationellt utbyte mellan Scandia och Melleruds kommun enligt
Sister Cities-avta l, återrapport

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt det tecknade gemensamma avtalet ska Scandia och Mellerud sträva efter att skapa
gemensamma program som främjar vänskap och internationell goodwill, såsom - men inte
begränsat till:

. UWeckling av ungdoms vänskap via samhällets grundskolor.

. Utveckling av affärsrelationer och ekonomiskt samarbete.

. Hjälp med släktforskning och kontakt med släktingar.

. Främjande av kulturarvs- och konstprogram i varje systersamhälle, inklusive möjliga utbyten
inom konstutställningar, musik, dans och andra kulturella aktiviteter.

. Utveckling av relationer och utbyte av id6er mellan museer och andra kulturorganisationer i

varje samhälle.

. Lokala utbytesmöjligheter för ungdoms-, affårs-, konst- och boenderesor.

Arbetsutskottet beslutade deb 24 maj2022, S 161, att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram
ett förslag hur arbetet med internationellt utbyte ska ske enligt förd diskussion.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2022-05-24,5 161.
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

sida
10

5 161 Dnr KS 20221275

Sister Cities-avtal mellan Scandia och Melleruds kommun,
roller/ansvar

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram etl förslag hur arbetet med

internationellt utbyte ska ske enligt förd diskussion.

Sammanfattning av ärendet

Enligt det tecknade gemensamma avtalet ska Scandia och Mellerud sträva efter att skapa
gemensamma program som främjar vänskap och internationellgoodwill, såsom - men inte
begränsat till:

r Utveckling av ungdoms vänskap via samhällets grundskolor.

r Utveckling av affärsrelationer och ekonomiskt samarbete.

o Hjälp med släktforskning och kontakt med släktingar.

. Främjande av kulturarvs- och konstprogram i varje systersamhä|le, inklusive möjliga utbyten
inom konstutstiillningar, rnusik, dans och andra kulturella aktiviteter.

r Utveckling av relationer och utbyte av id6er mellan museer och andra kulturorganisationer i

varje samhälle.

. Lokala utbytesmöjligheter för ungdoms-, affärs-, konst- och boenderesor.

Diskussion kommer att f<iras om vilken roll/vilket ansvar som kommunen ska ha i detta arbete.

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag
att ta fram ett förslag hur arbetet med internationellt utbyte ska ske enligt förd diskussion.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Tf. tillväxtchefen

Utdragsbestyrkande
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Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2022-06-14

ARENDE 12

Kanalyran 2O22t rappoft

Dnr KS 20211564

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

T.f. tillväxtchefen och näringslivsuWecklaren lämnar en aktuell rapport om planeringen
av Kanalyran som arrangeras den 1-3 juli 2022.
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-14

ÄRrNoe rs

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kom m u nchefen d iskutera r a ktuel la frågor
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-06-t4

ARENDE 14

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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