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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-02

ÄRenoe r Dnr KS 20211490

Ansökan om drift- och hyresbidrag för föreningen Suppott Group
Mellerud

Arbetsutskoftets förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om stöd till föreningslokal för föreningen Support Group

Mellerud.

Sammanfattning av ärendet

Support Group Mellerud har ansökt om drift- och hyresbidrag för föreningslokalen på

Backegatan 13 C med nettokostnader på 28 I04 kronor.

Support Group Mellerud är en ideell förening som hyr en lokal på Backegatan 13 C. Årshyran

är 22104 kronor utan el. Elen uppgår 6 000 kronor per år. Föreningens redovisade inkomster

för verksamhetsår 2020 ligger på 3 855 kronor, för inbetalda medlemsavgifter.

I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för

bidraget. De kommunala bidragen är just bidrag, avsedda att endast täcka en del av

föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. En förening kan få ett bidrag till hyra

alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet för barn och ungdomar'

Inom ramen för nuvarande bidragssystem och -ram ryms inte denna ansökan då budgeten

redan är intecknad för drift- och hyresbidragär 2022.

Beslutsunderlag
. Ansökan om driftbidrag till Support Group Mellerud.
. Hyresavtal.
. Hyresavi.
r Faktura från Vattenfall.
o Föreningens stadgar.
. Verksamhetsplan 2021.
. Revisionsberättelse 2020.
o Genomförda transaktioner till/från föreningens konto.
. Årsmötesprotokoll.
. Balansrapport, Resultatrappott.
. Regler för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler

i Melleruds kommun (f,d. drift- och hyresbidrag)
. Kommunstyrelseförvaltni ngens tjä nsteskrivelse'
. Arbetsutskottets beslut 2022-02-22, g 48'

3



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-22

sida
4

s48 Dnr KS 202L/490

Ansökan om drift- och hyresbidrag för föreningen Suppoft Group
Mellerud

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om stöd till föreningslokal för föreningen Support Group

Mellerud.

Sammanfattning av ärendet

Support Group Mellerud har ansökt om drift- och hyresbidrag för föreningslokalen på

Backegatan 13 C med nettokostnader på ZB L04 kronor.

Support Group Mellerud är en ideell förening som hyr en lokal på Backegatan 13 C. Ärshyran
är 22 t04 kronor utan el. Elen uppgår 6 000 kronor per år, Föreningens redovisade inkomster
for verksamhetsår 2020 ligger på 3 855 kronor, för inbetalda medlemsavgifter.

I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för
bidraget. De kommunala bidragen är just bidrag, avsedda att endast täcka en del av
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. En förening kan få ett bidrag till hyra

alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet för barn och ungdomar.

Inom ramen för nuvarande bidragssystem och -ram ryms inte denna ansökan då budgeten
redan är intecknad för drift- och hyresbidrag år 2022.

Beslutsunderlag
. Ansökan om driftbidrag till Support Group Mellerud.
o Hyresavtal.
. Hyresavi.
. Faktura från Vattenfall.
r Föreningens stadgar.
. Verksamhetsplan 2021.
. Revisionsberättelse 2020.
. Genomförda transaktioner till/från föreningens konto,
. Årsmötesprotokoll.
. Balansrappoft, Resultatrapport.
. Regler för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler

i Melleruds kommun (f.d. drift- och hyresbidrag)
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen avslår ansökan om stöd till
föreningslokal för foreningen Suppoft Group Mellerud'

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

'""*//ffiH bå
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ansökan om drift och hyresbidrag för föreningen Suppott Group
MellerudFörslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om stöd till föreningslokal för föreningen Support

Group Mellerud,

Sammanfattning av ärendet
Suppoft Group Mellerud har ansökt om drift- och hyresbidrag för föreningslokalen
på Backegatan 13 C med nettokostnader på 28 104 kronor.

Support Group Mellerud är en ideell förening som hyr en lokal på Backegatan 13 C.

Ärshyran är 22I04 kr utan el, Elen uppgår 6 000 kronor per år. Föreningens
redovisade inkomster for verksamhetsår 2020 ligger på 3 855, för inbetalda

medlemsavgifter.

I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och

krav för bidraget. De kommunala bidragen är just bidrag, avsedda att endast täcka

en del av föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. En förening kan få

ett bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs
verksamhet för barn och ungdomar.

Inom ramen för nuvarande bidragssystem och -ram ryms inte denna ansökan då

budgeten redan är intecknad för drift- och hyresbidrag är 2022.

Beslutsunderlag
. Ansökan om driftbidrag till Suppoft Group Mellerud.
. Hyresavtal'
. Hyresavi.
. Faktura från Vattenfall.
o Föreningens stadgar.
. Verksamhetsplan202l.
r Revisionsberättelse2020.
. Genomförda transaktioner tilUfrån föreningens konto.
. Ärsmötesprotokoll.
. Balansrapport, Resultatrappott.
. Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS 5 112 den 5 maj

202t.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
z0zz-02-07 K5202L1490

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se5



A
{l
,la

1t
I.

'f.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-07 K5202r1490

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Support Group Mellerud har ansökt om driftbidrag för föreningslokal på Backegatan

13 C om 28 704 kronor.

Support Group Mellerud hyr en lokal på Backegatan 13C av Melleruds Bostäder

sedan 1 januari 2021. Hyran utgår med 22 L04 kronor per år exklusive el.

Strömkostnader utgår med 6 000 kronor per år.

Analys

Support Group Mellerud är en ideell förening, som bildades i maj 2020 och består

av 105 aktiva medlemmar. Föreningens huvudsyfte är att stödja grupper och

individer som vill stärka och hjälpa asylsökande, flyktingar och nyanlända i Sverige.

Support Group Mellerud är en medlem i Support Group Network.

Support Group Mellerud består enligt föreningen av 105 aktiva medlemmar, varav
75 är barn i åldrarna mellan 6 och 17 år och 30 vuxna.

Föreningen hyr en lokal av Melleruds Bostäder sedan den l januari202L Lokalen

består av 35 kvadratmeter och innehåller bord med stolar, vilka föreningen hade

köpt själv för att anpassa lokalen för kursverksamhet till barn. I lokalen får max 15

personer vistas samtidigt.

Föreningen har använt kommunens konferenslokal förut, men enligt föreningen är
det svårt att hitta ledig tid på önskat datum och på grund av den anledning
skapade föreningen en egen lokal.

Föreningen anger att de har språkkurser på arabiska varje dag på minst 4 timmar,
samt att de hade datakurs, men under pandemi blev det inställt och nu planeras

det att verksamheten igen ska dras i gång. Alla kurser leds av frivilliga personer

ifrån föreningen. Däremot samarbetar föreningen med studieförbu ndet
Studiefrämjandet, vilken arrangerar språkkurs för föräldralediga föräldrar i

föreningens lokal.

Föreningen uppger att de är beroende av bidraget, då i nuläget betalas hyran av
föreningens styrelse, vilket framgår av bifogade handlingar.

överväqanden

I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och

krav för bidraget. De kommunala bidragen är just bidrag, avsedda att endast täcka
en del av föreningarnas kostnader for lokaler och verksamhet. En förening kan få

ett bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs
verksamhet för barn och ungdomar.

Föreningen har i övrigt inga sponsorer eller inkomstkällor, förutom inbetalda

medlemsavgifter på 3 855 kronor år 2020.

Fastigheten på Backegatan 13C inrymmer två lokaler. Den ena hyrs av föreningen

Support Group Mellerud och den andra av företag Economy Codes. Fastigheten har

en brevlåda, som delas av båda hyresgästerna. Det finne en koppling mellan
verksamheterna och därför anges på föreningens faktura för hyran C/O adress till
företaget Economy Codes.

Sida

2 (3)
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Support Group Mellerud
Samhällsvägledare

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-07 K5202r1490

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00
Dovile, Bartuseviciute@mellerud.se

Sida

3 (3)

Kommunen har idag och inom ramen för nuvarande regler och budget för drift-
och hyresbidrag avtal om stöd med 20 foreningar. För 2022 är samtliga medel för
drift- och hyresbidrag intecknade för dessa avtal, vilket innebär att de avsatta
medlen för drif, - och hyresbidrag är intecknade för året och att nytt avtal därför
inte ryms inom detta bidrag inom befintlig budget och bidragsform under 2022,

Ekonomiska konsekvenser

Förutsatt att kommunstyrelsen inte beviljar ansökan tillkommer inga ekonomiska

konsekvenser.

Slutsatser

Förslaget är att avslå ansökan om driftbidrag till Support Group Mellerud med

anledning att de avsatta medlen för drift, - och hyresbidrag är intecknade.
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Komm u nstyrelseförva ltn ingen
Besöksadress: Storgatan L3, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud'se

Sida I av 3

Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar
och allmänna samlingslokaler
i Melleruds kommun

Antagen av kommunstyrelsen
den 5 maj 2OZt,9tlz,
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Sida 2 av 3

Syfte

Syftet med stödet är att skapa, stödja och bevara lokala mötesplatser för kommuninvånarna
inom kommunen.

Vad är en allmän samlingslokal?

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs av ideella organisationer och

som utnyttjas allsidigt. De ska vara öppna och lättillgängliga för föreningslivet möten,
studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan
liknande verkamhet. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT och andra
föreningsdrivna lokaler som inte redan erhåller kommunalt stöd till föreningslokaler, De

allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser på landsbygden, Villkor och kriterier

För att kunna få detta bidrag måste både kommunens definition av annan samlingslokal och

allmänna regler för bidragsgivning vara uppfyllda. Driftbidraget får endast användas till
driftkostnader som anges nedan.

Samlingslokalen ska

. vara tillgänglig att använda för till exempel barn- och ungdomsverksamhet, föreningsmöten,
studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning, födelsedagar,
högtider eller andra liknande aktiviteter.

. vara öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga villkor.

. kunna användas som trygghetspunkt vid behov i samråd med kommunen,

Vid ansökan om driftbidrag från nya samlingslokaler ska godkännande ske av kommunstyrelsen
Fördelningen av bidrag bygger på att motsvarande belopp betalas ut till samlingslokalerna.
Samlingslokaler vars driftkostnader understiger detta belopp kan mest få 30 procent av de
fa ktiska d rift kostnaderna.

Driftkostnader och d rifti ntäkter

Med driftkostnader menas:

.El
o Vatten

e Försäkring

r Uppvärmning

Med driftintäkter räknas följande:

. Hyresintäkter

o Ränteintäkter

. Andra bidrag till fastigheten

Ansökan

En redovisning över driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det
gångna kalenderåret ska bifogas i samband med ansökan. En ansökan som inte innehåller
angivna uppgifter kommer inte att behandlas. En ansökan som kommer in för sent berättigar
inte till bidrag det året,

Sista ansökningsdag är 30 april året som bidraget söks för.

9



Sida 3 av 3

Avtal

Stödet till samlingslokalen regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och kommunen,

Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret, Avtalen kan tecknas med automatisk

förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet med vad avtalet anger,

Driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,

revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret

redovisas till kommunen varje år som avtalet gäller.
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IHBETAL N}I{GI€IRERII.IG AVI

1578,OO
I last
nat r' lilr,.aa, rre, ler!id. i a

9-4380t&4i8?3å./0t3ii: :

B! J4- ar. å+::i3:?r

tälittr?
*s3G,3ö€8f
FJ€taE€t3:jdt
:/l: g. jtj

Ued der*a a""'i kan du be{da på aåa bx-'klerctor eller vkr

'8ar*gxo " Fe. cl6rr:ic
' P*;algiro - Belal.lsftr"lls

'Sparbanksgirc
År:vänder du 8an&girai* Leveranldrsbetalnirg*r*åi* iLB i
ar,ge *edanståer-{te rsferea'!$f rf.

Sda q:.€sarså.raj*

Support Grcup t4ellerud
cl$ gcorlor-ny Codes
Sackegatan tr3 C
464 3* i4ellerud

Frie' 36rtqrqr. i:td g .gi-i€;

!-rål .1;?:i'::1f 1; ä\ *.4e.t

-: ::4t .viisa;:t .;. i:-'21-{il - }:}
å:lq€& i..J 1ri+:-,::r3. t :21184i.i2

q

t
?
?-
c3

s
-' l 3.1.4{ 'A'f

r--
oilaejare

A3 lulelleruds $ostäder591-å564

Kundnr
12?,35S4

ktrrånt

VAR GOD DRIiIGAR KÅN llrlTE DEN AVLA$ES llllåSKIN€r.;- r

#

l,aeiP.?1911.

INGA

'tz?35849? f 1578 0S 4 >

PA AVIN

5916564#q "

i Krqnor $q
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HYRESFAKTURA

Faktilramotlaqåre
Suppcrt Gröup Mr..llcrr,cl
c/tr E{:rJr-:orny C*des
Sackegatan 13 C

464 30 Mellerud

Sid l' ,

Fakluradalum
zc2 r-02- 1c

AB Melleruds Bostådr:r
Stclrgatan 26, 4$4 3f,! $iFLLFRUD

r;S: 13 .errs. i*:efon,ruttrngr
0530^3flil80

Fr a:t:*"ens

B,e-+aa*:--g

13 Fy.a .$kåa

fble'Kt; $1r-*4]l
tlbjektstyp: Lökåi fiif
36 Strr:fikr::si*ad

*:}je&t-:0f t-S43:
Oa;ekrstyp: L$kai rni

Sr.J:3

5EK
: 8€ an:r erti Ti?Ts

1 578"SC

P$tle{!d;:
l-,$rga!;r+ å6
{G+ _1S !!€rt_=ftuD

It:{t r.

ESE 
=!teddeiå*de

CBSI yi rkiekar inga påntfoinelser^ Vid uteb[ven betalning lämr!örs årendet till Intrunr tu,qfitia.
fakturcr*!$spåriod: 20ll -O3-OI - lO2t-O3-31

3:nGiv in Anges uid )elainllig

1124313982*? 1-$?-?6

f-)atsåri*n!Jn:*0

6erlk Benkqrr?
59 1 - 6:54

3!9 aFr

s,Jf EåiSE55
Pts!!a.t

AVt

t:r:Irlr .i:Jä! jrn. 2r; 2 l - tit - / {}
ilneeg v;J 1eiilifr'ilg: t 724411.)B

Sei.3tl a1r le:å,ai

1578,OO
f-Fost
rr:e; tc' G;:rei:errl. ;t'
i&-18S

5-4-;Sii0lloilJJ.l..ri,:e 3i i -?.i. :,

ger:i.

i *42.::,

-2tu1,:lr

a6 IL

I.ieifn
s530-36$8*
Ff*el.a+:ts 5åte
!lf,e-trJd

L13d;-J

fr

l*+r-{'{i. s.
Si);6 t ?å4lZqO1

i{?äisi!ffi&r
ii6-;la-a329

6

i.:

s
' 3ri**tgir+ 'Batat*i{sn*}

'Sparbanksgiro
Afi vdnder du *ani<girots i.. errera*iqrsbetalningsru:irr { LS }

a*ge ft edal"lstået-}ds retereft sf,ir.

5€aaa:ilitrrJs3"såtFrfd.e

5uppcrt Group MelferusJ
cy'* Ec{}nårny Ccrdss
Sackegatan !.3 C
464 l0 Mellerud

F^3^ lrr.:rgat3ilr tu 4 firer,tgi öt{'{9 in.f

59r-5564
i Såa?rJö. tr(is.:1{rllaqdie

rlB f4elleruds Bostader

1224313
Fakturånr

VAR GOD CÖN INSN ÅNORIIIGAR - IIiEObELANDEN KAN iruTE IÄMUAS PÄ N
ll,rato, ;örr i

L:- !'

Rgfergnsrr

1 2e431 398 # 1tV8 0S fl > 59165 64fr4't tt
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s HYRTSFAKTURA Sid t, :

Fakturans
r 225Cl3

r Fakturådälurn
2021-03-rg

-

AB lvlelleruds Bosläder
SlorEåtån 26, 464 30 MELLeRLJD

t1,f I lsfgr;15, t*tefln:r:J'r.t:.!1er
ss3c-36$8C

Fr.öFerens

Falr luramottägäre
Sirppcrrt Group Mellerud
c,,'o Sconorny Codes
Backegatan 13 C
464 30 Mefierud

Medde;andF
OBS! Ui skkkar inga
faktlreringnperiodl

pånoinaelser.
2021-o4-or -

yid utebliv*a b€tölning tåilmä$ å.endet tirl fntrum lustitia'
torr-o{-to

Å1get

r22503394

FIi,H
Etr

b3

i B"t;' :'
Be:iailn':+
: -t -r'tyrä t€;kat

Objekt:011-0431

Clbjektstyp: Lskal mf
3å Str*rylkost*ad

Obj*kt: S1i-043!
Sbjektstr/p: L$kal mf

V.i.l-.ö

9EK

P.-,slHis
Srå3t"ra4 Z5
454 3g r4Eil-trRL.D

B€iilD: i:l6r-i .'l*fis

I 578,0ä
, !*.n9

Fl+r,s€g Fr
5i5i6i284:?9C r

a{4a{zFeirds*'
33å5?A-.* .:i79

S'*s3"riu:ldatirt9

8ånkisa
f! ! -o>lr+

Fiirsgrr*

*:;rJcp ri: )€tå n

1578,OO
E - t€st
tr)ei 3o&f*le:ieiJd.9r
tåÅlt
sE4}8cti:is3?.t47ti:.ll 1 r, :

-ä6't.'r.

j 1/
." J '-t

5åEkl$*fm
*:3C-;6i?80
ary<lÅ!€ts intå
a1g::ei:it! 519åLlSE55

' Garkånd fcr F-sftatt f JJat:]dåt:uryl

3t)?1-03-31
Belal:iiagsviii<ur

}r|BETALHIiIGIGIRERIiIG AVI
deena avi kac ciu al{a L nkkoftto{ ell€( v;a

' 3an*gir* 'Ps.sor.-ksrlla

' Prrvatgf6 " 831åotkr;r:3

'Sparbaaksgiro
Anvårrsrer du Bankgirois Leu: *rantirslelalning $f u:in {'. 3 :
ange neclansiåe*de fefefensnr,

i*eta'r *gsa-.rså*dan

Support Grcup Melleruej
c./a lcilnsmy Cades
Sackegatan 13 C
464 3C Flellerud

F'Jr sar<q ror:r tv:1 E're.,i1a:

M€

4i

t ?j:iir; ,r4ea)n'. Zi J i -a.il- : t
la,\.iet ,'\tt .!*få:'3:*i: I ];:l3l?4

.e
a1

a
q

'n
3
a,J s

- 
VAR coD cöCtNcaXNnruNcÄR - -'.

-

r '^- .x;;; :?f. rr* gå..ott-.:1r
39i-65S4 AB Melleruds öcståder

E E5 MASKIN Ei.r..-r
lKrorror

'1578 *0 4 >

Reier€nsr',

1 2?503394 #

AVIN DEN

5916561i#,. '.
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HYRESFAKTURA
Fäkturanr
1225768

Faklurarnottaaarå
Su ppcrt Crtiup I\,1":llertti
cio Fconor,ty Cocles
$ackegartan 13 C
454 30 Mellerud

Fdi!t Bäfikc:r&
t9r -{'ts"{
fist!tS{i'il-!

5)YEDSå5*

INEETALNIN$GIRERING A1'}

I 578,OO

-*:: l':4i.lre'+".:d s*
:Fnti
sE "r38tct*&?_"J4,r r] i. _l i :. .: j

Fåkturadatum
202 1 -04-88

sid1:

H:lö.:'
hfti

!,1

AB Melieruds Boståder
Storgåtån 2b, 46'4 30 lBEl.tEllUO

Vår' .eierer:;. ie;gtoririr*n :Fei'

0530-360å0

E'refsi*-s

taiaairs
si$rgata4 ]6
464 30 i4Fl"i-E*.iJD

't

L-.

I
I

l
i
I

illi

vleddejande
OBS' Vi slrictrar inga påminn€lscr" Vid uteåliratn hetalning låränås årendet till lntr$m ,uatitia.
Faktureringsperid: lo2l-Ot-O r - 2OA l-O5-:lr

r rngsv'i I {C. A$ges

2Crr-04-30 r225?6495

äer}å{i}'"};

l3 l-iyra iokai

Cbjekt: *t l-*4Jt
Objektslvp: L$i(öi fl6'IF

36 Strör*kest;låd

*hjekt: ill t-*431
Cirjektstvp: L{lkai mi

Våru!å 3€ics'i| tx{::trra}s FlrlBS f1*9ar,. -.Jada:"g

u,tJu5EK tr 578,*t) *,0*

1- 8{:,ri.

-fg4 _i.:

$a 3tt a:: :e.r .

*i-If;-36å3*
Fs.-:taqets 1åtå

F cfilsla*-na
5Fr565? 3d137-9å 1

L\.*&nrqtr;nt$a
::å:f3-4 3??

gbsnkgbot
Med denca a'-.ri kar su te{alä gå afla hankkcnist *iller ,r;a
* 3a*kgire ' ?årsr*LiJ{rt:
' Privatgrrc " 8a"a; ir.:r'r,
'Sparbanksgir*
Anvä*der cju tsankgaroås i-evera*tär*Lr*iai*inssnrltri iLSi
ange ftedansNåenEJe referefisr':r.

geiåiEnlg.sav3år'f iare

$',rpport Gr**p Mellsruc*
c,1s Fcsnsl.t.ly Codes
Backegatan 1.3 C
464 30 fvlelleruc!

a 3r4. .J.iai..-t. f*2i **4- l+
Ä.:;ri v:;i ?ei3:a,c:? 1?llf6itt:;

: €*_* trg,1 i,tr s r; 3å-,;-l

c

"J

t6

s
Fiå^ 3ö.-{q;.örr :r.6i ere:rfq: ': :: 3å'-i-q.rry.

,591-$554
*E.trl, -,r qs '.otii:ä19
åil ivlrllerurls Sostader

VAR GOD DRIHGT{R ' id;na,:fiefgrensnr
R INGA

1?.?5V 6895 # 1 578 00 4 > 591 65 644t+', :
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HYRESFAKTURA

Fakttrramoflagare
Sr..rpport G cor, p lvlelleruid
c1tr Fccrromy Codes
Sackegatan L3 C
464 3S MellerucJ

SIEJ i. 
'

Fakluradatum
2021-s5-i il

1:r

AB l4eliert.ids Boståder
SlcrcJatan 28, 444 3O MrLLERUI)

Vå1' .etgreits, :9lgi:;,; n3;fi -q,
cr530-36C80

Er ;-cfere r;

ffi;146rrid* d:!de
OBS! vl skic*är irga pårfnnclser. vld steblfueo betal&ing lämnås *rendst tdl tntrum tE$tCUa.
Fa*trr.*?ingsperiod: 2Oll-OlFOr - 11121-06.Ill

122649197
ng

3e*ä,r1,trg

13 l-tyra iokal

objei(ii $1r*043i
Crbjektstyp. Lskai rJf
36 StrÖmft*s!*ad

Oblekt: *il-&tiI
SbJekt,ciyq: Loftå; mf

+-å, *:ä

5FK
!).f,sq3r1.s5
3lar+a:ar 2{i
4F 3G r.iELi_ERJS

lte :ili :! P::tr(: :*l!i&g

1 578.00
: $t3!s
, *.S0

I'trrjsr:'& . cr
5E 1;€r5"t&1]ZgCi
ajii:aH+ttuwnt
]56:?8.43U 3

$1E;6g.;eg-r;rq

0.s$
$äetrlt.f
iqt -6564

äusr?14*

lle

-?6.r .:'

gr,{:3i .= Feta :l

l578.OO
f -F6t
ne lo,@,n6r er:-rri.ls

: EA't
56.118&{-{;{J3t}47t*.irrt! :t, :

'i 1

i

I

I
i

-1

:åie{*
s13*-36S8i!
Filr:ti$is *t€ 3:!flFr

s!ti3sE5'j

Båf,*

!22649',i
Kundnr

2021-0s-3i
Befa:ni$gsvillk,:)r

futed ce*na avi cu beiala på atla ba*kkenior '",fla

' *a*kgire 'Pe.;cFtu{,nlj
' frivatgiro 'gaiatr;lr+lrta
'Spartanksgiro
Ån vånder dr.i Barrkgirots Le'reranförsbetal*rngsruti* i L F i
ange c*danstående reteren*nr-

B*ls;.;rqra;så. *are

St;pport Grqrup *lellerud
cr'o trccfior:ry Codes
tsöcie$ätan L3 C
464 3* Mellerud

F.*r lme*rj,'ory lyd g!rer:.g!

IiIBETAL ITIINGJGIRERING AVI
r:ile8 åru.i {!t}iis a?

F;.td:;:)t*:Jin l+? ? -ir-3 å

Ä.tlles vir, ?e:årairl!1. illS4Sl 9;

Ja

i

{
3

'Jc

dl

d
-

' i ;:i grr*q .611

59i -6'554
: BeailiNrrqs.:'illi.1gn.e

AS Melleruds Sostader

MASKINFiLTVAR GOD GOR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDFN XAN INTE
i Krr:ro. öre i

#

Rei:relsrr

12264919V s 1578 *0 4 >

OEN

591656ttfr4:+
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HYRTSFAKTURA
F åt{turän r
L227204

ltlJnf|n Fäkturadålum
I 202 1-c6-08

n

r--
AB Mellsruds Bostådar
storgtaten 26. 464 3* tvlEl_LERUD

Våi isFe.Ei s, ie:efort'!:]-nlne:
$530- 36080

Ei :-efer'irrs

F akt{.rramottagäre
Strpport Ciroup it,leller ue1

c1s fcc)*$rny Codes
Backegat'ai: 13 C
464 30 Mellerud

ffii!!e(ldejande
OBSI vi slickar inga gårnlnnelser. vtd $taälarrerr betalnirg lämnas iir€ndet till Intrum Justitia,
Vi har ser$estefstångt under *ecka ?S ach 29. { 12-15 juli}, Vi önslrår dig en 6kön sommär!
f åkiurerirgspesind: lO2 l-O?-O I - lO2 t-{!7-3 I

Iriairtm

?0?1 -06-lc r22?2(}493

iFaama;tg

13 l-ivra f*kal

Ohjekt:011-C431

Objektstyp: Lokat mf

36 Str+nlt(*stnåC

objekr: 0å 1-843å

0tljektstvF;: t-okai a1f

5etö :llag

1&r;

16,i, i,

t

',

Va.i;aä

SE(
Ae:gli).9{{ :HOrx9

I 57S,Ofl
r 1lclms

. t.0s
3::s:rr"u:l!.i, -.:
at frn

,!dtsk4r.{l
;!! r -å16.r

9i3{ irr,

*ei.rf; f :: f:i::r *

a$tl dr.:rats 'fri€ton
0:.3ö -361:BC

t0regäqets sat*
i'4e ,ie r.J {,

ildrirc!, 0r
5E556rf34lJ90t
C?q å rr isat *.rsq r
:56i:E-4 1?t

tsånt

3!Tirt
SFJ;'J5r55

I 578,OC
: pi-'sr
Te,;31 al :ilg,;it-.Jd ;e
!t;Ä&
SE4it8lXlOU8'll"l r'liiji i i : ;

Sia):Jaaan Zå.
4å.1 3C r,tELi-ERrll,

Ena*eiret I}.IBETAIHII'IGIGIRERIHG AVI

SirJ i, ,

" Gorikand loe :-skåit Beia!n i.tgsr, ilKor

illed derinä *vi *,ar rJu hetala $å a[!ä haak&ont.Jr ellef ,riå

'Sankgiro 'Pe.rscrko, rc.

' Privätgiro '6a'ans.tcn:n

'Soirrbanksgiro
Årrr;äfider cJu **nltgirots Leverant'trsbeiafningsrutin {r- I i
ange f! sdarlsfåefids referånsfi r.

Seaa i c; r:gsåvsån"{a'å

Sripport Grcr-lp lltellerr:d
cl'{} lcon.Jri}y Csdes
äackegetan 3.3 C
454 3l! ileflerucl

: aapi a1q,a !' -'j: s -+1 3?,-4*. . :

F :-r.lei,sql*;try; : iti.i f - Jö-.itl
A:r3er uid =etcijrr:n:l I:f 7?*4.ii

a

&

x.
L)

a
d

L, ;,

#

v
Reie "pr,scr

1',e7.7?il493 #

-r

59"1656t+#1i

ll{foröt I öfe

1578 00 4 >
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I ]:rlslirnd s S J:ir.r[xlnk fr Transaktioner

Föreningskonto (SEK)

8234-7,3 623 164-5 Föreningskonto

Kontohavare

Support Group Mellerud 802530-41 17

Exporten inkluderar

202A-05-01 till 2021-1 0-04

Bola'. datum Trans. datum Valutadatum Transaktionstyp

2021-14-01

2021-14-41

2An-10-01

2021 -09-30

2021-A9-20

2021-09-03

2021-09-03

2021-08-23

2A21-08-18

2021 -08-1 0

2021-08-02

2421-47-02

2021-O-t-02

2021{7-01

2021-06-71

2021-06-01

2021-06-A1

2021-06-01

202144-28

2021{4-28

202144-07

202143-31

2021-03-34

2021 -03-30

2021-03-26

2421-03-22

2021-A3'01

2021-03-01

2021-03-01

20T-42-26

2021-02-01

2021-02-01

2021-01-20

2021-01-04

2020-12-04

2020-10-07

2020-10-06

2020-10-05

2020'14-05

2020-10-01

2020-09-28

2020-09-28

202049-28

2420-09-28

2020-09-28

2021-09-30

2AT-09-3A

2021-09-34

2021 -09-30

2021-49-20

2021-09-03

2021-09-03

2021-48-23

2021-88-10

2021 -08-1 0

2421-07-31

2021-07-A2

2421-O7-O2

2021-06-34

2021-06-21

2021 -05-31

2421-05-31

2021-05-31

7021-04-28

2021-04-28

2021-04-07

2021-43-31

2021 -03-30

2021-43-29

2021-43-26

2021-03-22

2021-02-26

2021-02-26

2021-02-26

2021-02-26

2021-01-31

zo21-o1-31

2421-01-20

2028-12-31

2020-12-O4

2020-14-07

2A2A-10-06

2420-10-04

2020-1 0-03

2020-09-30

2020-09-28

2020-a9-28

2020-49-28

2A2A-09-28

2820-09-28

2021 -09-30

2421-05-3A

2AZ1-14-O1

2021-1 0-01

2021-49-21

2021-09-03

2021 -09-03

2021-08-24

2021 -08-1 0

2021 -08-1 0

2021-08-02

2021-01-02

2421-07-O2

2021-07-01

2A21-06-22

2021 -05-30

2021-05-30

2021-46-01

2021-04-28

2021-04-28

2021-04-08

2021 -03-30

7021-03-30

2021 -03-30

2021-03-29

2021-03-23

2021-02-26

2021-02-26

2021-02-26

2021-03-01

2021-41-30

2021-O2-O1

2021-01-20

2020-12-34

2420-12-04

2020-1 0-08

2020-10-07

2020-1 0-05

2020-1 0-05

?020-10-01

2020-09-29

2024-09-29

2020-09-29

2020-49-29

2A2A-09-29

Bg-bet. via internet

Bg-bei. via internet

Överföring

Överföring

Swish +467631 70354

Bg-bet. via internet

Bg-bet. via internet

Swish +46700363488

Bg-bet. via internet

Bg-bet. via internet

0verföring

Bg-bet. via internet

Bg-bet. via internet

Överföring

Swish +46704242264

Bg-bet. via iniernet

Bg-bet. via internet

Överföring

Bg-bet. via internet

Bg-bet. via internet

Swish +46739463497

Bg-bet. via internet

Bg-bet. via internet

Överföring

Swish +467671 62638

swish +46762000559

Bg-bet. via internet

Bg-bet. via internet

Bg-bet. via internet

Överföring

Bg-bet- vta internet

Överföring

Pris banktjänster enligt
faktura

Bg-bet. via internet

Bg-bet. via internet

swish +46721203572

Bankgiro inbetalning

swish +46725041733

Swish +46761 6S6621

Swish +46761 6701 49

Swish +46725041 733

Swish +46728591 540

Swish +46762328538

Swish +46761 6701 49

Swish +4676591 5559

Referens

Saldo 2021 -1 0-04

MELLERUDS BOSTÄD

VATTENFALL KUNDS

Hadi

Hadi

1232543866

VATTENFALL KUNDS

MELLERUDS BOSTÄD

1232543866

MELLERUDS BOSTÄD

VATTENFALL KUNDS

Hadi

VATTENFALL KUNDS

MELLERUDS BOSTÄD

1232543866

MELLERUDS BOSTÄD

VATTENFALL KUNDS

VATTENFALL KUNDS

MELLERUDS EOSTÄD

1232543866

MELLERUDS BOSTÄD

VATTENFALL KUNDS

HaCi

1232543866

1232543866

FORA AB

VATTENFALL KUNDS

MELLERUDS BOSTÄD

MELLERUDS BOSTAD

Hadi

Belopp (SEK) Bokfört saldo

968,28

968,28

2546,28

3 275,A7

2225,47

1225,47

725,07

1346,71

2 924,71

1224,71

2802,71

3 273,46

773,46

1 385,61

2 563,61

1 463,61

463,61

2 041,61

2 643,41

143,01

-704,29

2282,29

1782,29

3 360,29

3 957,82

1 957,82

1657,82

1 357,82

1557,82

1 677,50

3 2s5,50

i 255,50

2 833,50

833,50

-1 578,00

-678,79

1 000,c0

1 000,00

500,00

-621,64

-1 578,00

1 700,00

-1 578,00

-470,75

2 s00,00

-612,15

-1 578,00

1 500,00

1 C00,00

-1 578,00

-601,40

2 500,00

-561,28

-1 578,00

500,00

-1 578,00

-597,53

2 000,00

300,00

300,00

-280,00

-119,68

-1 578,00

2 000,00

-1 578,00

2 000,00

MELLERUDS BOSTAD

FORA AB

1232543866

55269443

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1237543866

-943,50

1 578,00

-200,00

300,00

300,00

250,00

300,00

300,00

150,00

150,00

200,c0

150,00

200,00

1 771,OO

3 355,00

s 555,00

3 255,00

2 955,00

2 705,00

2 405,OO

2 105,00

1 955,00

1 805,00

1 605,00

1 455,00
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I hlslanr"ls lip;lrhrrn k 3
Kontohavare

Support Group Mellerud 802530-41 17

Transaktioner

Föreningskonto {SEK)

8234--7,3 623 1 64-5 Föreningskonto

::i,'-, : .l ,l:

.iir-:ll 1ili.1 i: ij:4.:,1-
.rÅjlt. \.lr\,\ri:

;,,-'rr,i;ii: ,,.'l:1.]ii1- l,l!:.r-,:f:..jir 3i.l,):r'i j iI i.r

Bokf. datum

2A20-09-24

2A2A-09-23

2020-o9-21

2A20-8s-15

202049-15

2020-09-1 5

2020-09-14

2020-09-14

2A20-09-14

202AA9-14

20za-a9-14

2020-09-14

2020-09-14

2020-09-14

2020-09-14

2020-09-14

2420-09-14

2020-09-14

20za-a9-14

2020-09-14

2020-09-14

Trans. datum

2020-09-24

2024-49-23

2020-09-21

2020-09-1 5

2020-09-14

2020-89-14

2020-09-14

2420-09-14

2020-09-14

2020-09-1 3

2020-09-1 3

2020,09-13

2020-09-1 3

2020-09-1 3

2020-09-1 3

2020-09-13

2020-09-13

2020-09-1 3

2420-09-12

2020-09-12

2028-09-12

Valutadatum

2020-oq-25

?020-0s-24

2020-89-21

2020-09-16

2420-A9-15

2020-09- ! 5

2020-09-1 5

2A20-09-15

2024-A9-15

2020-09-14

2fr24-49-14

2A2A-89-14

2t2A-O9-14

2020-49-14

2020-09-14

2A20-09-14

2020-09-14

2420-49-14

2420-49-14

2020-09-14

2020-09-14

Transaktionstyp

swish +46723q78417

Swish +46723974711

Pris bankjänster enligt
faktura

Swish +46725411044

Swish +467336261 1 1

Swish +4673479821 0

Swish +2167006341 1 5

Swish +46737887303

Swish +46734798210

Swish +46728601 B1 3

Swish +46704087414

Swish +4673479821 0

Swish +46739550649

Swish +46722728319

Swish +4672859.1 540

Swish +46722228319

Swish +4670408741 4

Swish +46725041733

Swish +46721203572

Swish +46761 6701 49

Swish +467370351 58

Referens

1232543866

1232543866

Belopp (sEK)

50,00

50,00

-300,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

150,00

150,00

150,00

200,00

150,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

55,00

50,00

Bokfört saldo

1 255,00

1 205,00

1 155,00

1232543866

1232543866

1 232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1?32543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

1232543866

lngående saldo 2020-05-01

1 455,00

'1 405,00

1 355,C0

1 305,00

1 255,00

1 205.00

1 155,00

1 005,00

85ä00

705,00

505,00

355,00

305,00

255,00

205,00

155,00

105,00

50,00

0,00
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VATTEFIIFÅLL ;

!
t!l,

..

Kundnurnmer: 2SS.1338975
Fakturanumrrer: 531OS34921E2
Fåkturådaturn: 2S2149-02
PIN-kod:2415

SUPF$RT GRSUF MELL€Ri..'il
SåCKfGATAf\,i i3 C
454 3C M€LLERUD ffi

678,79 kr

c

:k'.

-ä

Faktura el och elnät

3e*oppatthe*da
Oss ti&randasenGt 2n2r{92A

Bankgiro: 5110.€34a

0CR-numrner: 9310034:32:A242

Ävser rc2:-04"S! - rcä?r0å-3]

Xontalrlilftrrnafinn

f] Oaf:eA rA OO I fo.€fagsksrids€ftice@vatt€i:täll.corn

S tdinå si*rr - yåG€{:{ail s€ ! \att€nfali€tdisvi&jtioc.5e

Å Strö'rra\43rofJ{. öWet dygaet {,*r{ - S?c€Z 55 5E

Fakturerlng

Srrnnoa momspl$r,figt

494,t]4 iF

Moms25an6

125.5i kr

Sumrna mertrebe{riät
S124kr

1 12.

VAR GOD
ör1

[tAs

E 678 V9 7 >

KAN INTE FA AVIT{
Refer€nsn I

53r 00349218242 #

Krcror

51 1 08 348 f 4.1tl

20



2 \2j

Fakturaspecifikation el och elnåit Faktranummen

Fåildurådatr^.m:

6310034!t21e2

202r{9€2

Btnettl:*ggning
&åck€gatan 13 C L3*61 €
Aniä€€ningsjD: 7359S tO{! O5'3 ?43 7E

Cmrådes-lD: llAcl
B€råknad ärsförixukirng: å967 kwh

tHn förån^drning kl6/h Jzel

s.F*a&Sa8&JlÄgS+&1 k

Jffitkttörbt**tg
i c{ra6r4nq64 lqp 6u F4.So.a 6rn io"oad(ntng F€d strma l)eri@ fo€€åstr åi

Ditt aYtal
€lhande{såi/t,al: spstEl telål1adsirledei

GiRigr:: s21St-26 - TitlsYid€r€

ttåål-sa!4at: Enk-€lta rift E4

Såkdng: 16 å Grirpp

Siftigt: trills\idat€

Fed.rd

Vdter*# tot ta ellåirsiifrfng 2(tz0
* 9+.4tfh ksidioxid. C.O*3 g/kt1{!-, Kårnirånea'iål!

42.4 %, l.rrsrsgs4ffitis
' XH<rafi

s,i .,1 ; .i t .sPnnggg*€*is
Våttsd$*t

U6Frutgogffiti<

å-1

4

ltätrnrlrmmel: 48782/100(l€rå66(19

2A2t {}7-31

2{,2"L-Og-31

Föbnic*rg

Kvu#et Ht

5{} 544
5C 7gg

2g'.tS!

Detbärfdrhrcr*
Speclttcet*S SfiI'n
åårffiemtrrg
Flövert(itng

€neFg]gi€tt

t\ioms 25 * 2€3,73 kt

S(äffi. vrtLnlf lEtdttrlxtno.! l$
Årsavgift

€i

Spo*på$iå€

Er€rtrikats*ostnad
å,toFs 25 9ö av ?3031 kn

202 1-OA-€1, 2021'Ge"31
2021-oe€x . 2021-'G€'3i
20?1-0841 - 2C21'OA-31

2021-CA€1 -?021-O€-31

202 1-O8-G1 - 2021-Oa-31
2Cä 1 -O8-C1 - 2021-O8-31
2021-OA-Ct - 2C21-OA'31

31 dYgp"r

35! i<1rytn

251 kr4'h

31 dygn

251 kln*l
251 i(Wh

251 kwh

1 33e,o€ kdår
24,413 {x€Jkwh

35.6t],@tifllh

113.13 kr

6!21kr
89,3S kr

$5.93 kr

3"g,aala
3€,€9 kr

179,04 kr

1Q,O4 itr

4.54 kr

67,58 kr

2t7,A9k
€O.OOk{"

1.24 4f

432sA +\tl*r

71.33 or€ftwil
4,OC '6r€&!Vl3
1,81 öre&\r\th

*nItEVSc.liJASFön altlg
Påmi*re1s€avgift för faktura 529003615675

'gei,ry å. ej m@?sp*k$gt

Dln råttsom kund
B€ å1lmånnå a\.{aisvillkccn tö. einä fnns på vår webt}plats För rntormation om

d*t *crctags €ltBfrd€lsavlål *orrtskt? i{rnci*roi*

Vldströfiavbrott
lntqrlatien ffi alit€lla strbsåvbrott fi nn$ på ffi vattentalleldisiribtnion.F
ffå$ning ts å\.tlrgtå låtwa ån 4 resp*t'tiv€ 12 tim$åi !åb€lål€s ertomatlsiG

t}å en k€sm*da fultrrä. t]fi dli fåtf sksdor €i,e! kostnåde. på gfunc a! Er
storrins ; €:bve*bringe. kar du hå .ätt tii: ersåttning Mer irtsffiat-Fn rc]1 hur

du srnäler e* skdis inFs på våt webbplåts.

v.ttstdi Åg Fårsåtr{ru {sr556o36?13801) smt V.ttnt fi ctdisktbsg6 Å6 (5E556417OAOOCIi, med sät€ 169 79 Solna. har övevlåtjl takturering på Vat'tsfdl l(rnds*l€ ÅB

{S8b5652g706501), med såt€ Väste.boitens Iån, Umeå kommun och postadre€s 8ox 13, 681 OC Näsåker. Samtliga boiag är godl(ånda tör F-skattseciel.

uca.dsbetairflg Ncrdee Barrk ÄF €lclswlFl] \iDEÅsESS lBÅN SE74 SSOC OO9g 6042 C3A4 S747.
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V&TTäruFåLL ar

Kundr-tunlrlrer: 2.GS-1 33SS75
Fakturanun"lnrer: 523S*383S73S
Faktur adatum : 2t}21*8-*2
FltJ-kcd: ä415

SUTFCRT GRGUF MILLEft UD
SÅCK€€ÅTAN -13 C
.464 3€ MELITRUD

B€*opp attbetd*
OsstflIranda senast:

ffi*

$lt,${ ft7

Faktrra el och elnät

azt€&3(}

Sarrkgiro: 5110{334€i

OCR-:rulrmer: s230$3S3873644

Av#r: 2*2-1*7-C1 - 20å,?-ö7 - 3:

Kontdrtirforrnatfrrr

f] CZOee tC OC i fo,'€t€Ssk*Fds€nice€rvatr,e{1talt-csm

(p Uir.a sidor - vat{€r3fåli.se {tattentål}eldjstritåltior s€

;[ Sr^ronrarrlr.Gtt öptr€r d]€ner rvnt . C20-82 56 5E

å+
j] i= !

s':'._]

Fakturering

Sr.*mmamomsplikt$
4.ss.gsk:

f{oms2S 1å

1:425 kr

$umma rnomsbefriat
0.4C kr

Qre

fr *21 64 I >

KANVAR
Referensnr

523fi0385873644 tt

Krenor

AVIN DEI'I

511CI8348 #41#

T

22



? iz\

Fakturaspecifikation el ocilr elnät Fakhlrarxrmmer:

Fakturadatumr

523003834736

20e1-OA-Oa

öån anlåggning
öacliegatan13 C Lol..äl 1i3

tu:tåg$nin$s-lD: ?S5€4t{l tOO O53 233 Tttl
<}mrådes-lDi flAD
B€räknad års{örh,ruknir:g: 2 g3S hwll

txlrörån l(ningkltVh I"oar

.b14&rrFfrSS&'*f*s&

JårftförelklfÖtru*nbg
i diagrsrFE* kar du islf.i€ di: törhryk:bng 4ed snru pe.'iod l!åtetåe*5€ å?

Xlet hiir fdrtunera*
Feriod

Oatt.vtal
Eihärdelsar,täi: SpotEl tttånädst4€de'i

<3ittigt: 2C2l:i1'?€ Tillsl'idar€

€lnåtsevtsl: Enkeltä rifi €a

Säkring: 16 A Lägenhet

Gitti€t ljllslidate

Ya(ted* btala e{6ntiif t*ng eä
C A4rt4ti k+tdråxid. C,O3:3 EJt<ltt'l-' tsanbcäFsie*'iali

42.D 7+ U.sFrran€ sgr@tiq
l{#(raft

i'. ,. !'i. . . UrsPluftg€tf,dts
Våtterlr.sdi

i*1sF.wng 396-4ttts
M5d. Gdr *årradi

ltåtånr.*rtn** AATGAjOCOAAffiiI

O*rft __- 
-.---_-.* 

tf{a*!ll*-€
2Oå1rf,6,3O st z?8
'at)a n7.a1 5* 5{8

teras-€ ZtOl*h

KYårditrt hl$ sltttnåSf€cilia€rhg
Å,bsremacg
E!äveriörl ng

f neruas:katt

Mam$ 25 g{' av 2?5i3 k{

Sw"lm v.tititt Eldffidftn tB
A.satgrh

E1

Spotpåsiäg

€1c€rtif!kaiskostsad

Moqs 25 ev 221,86 k{

2021€f €1 - 2e2L-$7-37
2C2 1- -O7 4 1 - 2A2 7 -47 -3 L

2021-Q7$a - 2$2!-G7'3L

31 dlgn
270 &lnnrr

270 kw!:

1 33e,€ro r(dåtr

24,åO ry€ltiwl3

3€,€O oefi<l'trhr

113 13.i({

€5.4€ i{u

96.72[<t

68,78 $<r

202L -t7 -Q t - 2 02r'C7 -? 1

2A2L-A7,ö1 - 2C21-C7-31

2021-O7JCrf, - 2c2 a O? -3L

åc21-137.C1 . 24-r\-f,7'31

31 dle.il
278 vtfiti.,

27G kw-h

27C kwh

432.OO kr/å.

S2.77 d{er*lildl

4.gC {r.elkwh
i'al or€8wh

s{lipf ra
36,59 i{l

t€9,44 i<r

io 8c kr
4,89 kr

55.47 k'

27733|a
o..4c kf$.rEr.Ve{flAA Ftor.fnhg

oroisrnåisråntä 8.co 96 iorlat<turå 52mO374915O u5d€rpsiodtr 2oä-os-29'2O21-C7'O!

'.Belopp A ej mamsdiktigit

Dln råttsom kund
pe ållmånro svtålåvilihoren fi:r elnätirnns Få vår wsbbp'åts. får illtolmat€{'' om

dit! fstelqg;t elhatlclelsåt4åi kstdlcta kund*e'ie.

VHst$tnavbtott
lnforma+.ion cm ahtrralla stromryLrrotl finns på vw.vattsliali€ldi5tflbstiffi.s.
EBtttnrng tor åvbrdtt iångre ån 4 respektse t? iinlmat utbelais autömåtisK
på en kilmffiilde JpKsa. 'Om ou 9åtå skadv sil€' ks€t€der på grorui av m
.siortnng i e'Evettöringetl kån 5u lra ratt till asiltBng. Mer in1+ryrtatlotl ocir hu'

'Jil 
qnmäer en skada ins i]å våt webbplatr

isE556s2g7o65o1), nled säte våsteri4ttens iån, umeå kommun och postadress Box 13, 8Bo 30 Näsåker samtliga b,olag äi gadkånda tiir F-skattssi€i

rJflandsbei3hing f,lordea Eant AB BICISWIFTI NDEASFSS IB,AN Sf74 S5OO OOee 6042 (t3A4 97ö7
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKÄL

sid 1{7}

llr S1 1-0431
texten

Biiagå

Underlechnade har denna t.åffat

Lokålens ädress {omrun
Itutl

,\tetrtenud
3af;a

å-o*alefis åhieh
oeh an\rändrlingt

Lokaigr!$ ilorlel
o6h of,rtatlning

,nredi'lirig rfim Lckalen lthyres

13 C 464 ]O VIELLER.UD

utan gärskiid iör serLsarineleF avsedd il

i .utä innebår att don därefter

med såsåtid tör vetlsamhEieft a{sedd lnradning enl biiaga

F ifi;edniäg

vid ot.€s6rträlåandets rpshorfide s{ah h-yresldsta, om anfe äss svsffiskoFnetse tr*ta*s. oortfttra .rmom tillidrig egendoff ccF åtaaställa

beateraa I g|8dlagbari skick Patena åt etqa o$ atl 3eåest s4sla dageft av httesöthåilandet gemensaa..l gerostöra besiktn,ng åv ioiaema
tn tli falit * n?fesgastens åqXård€r - $i*agfta €ed elbf *arq hlp.esdsders tedgryande - iskaien t:d ayiynni$gen innehållet mateiai son rnte

sårs&in åaerens&o8'mrtg 3Åf hyffivåddeo svsil fåt. skai; ryrasgåsle'} wråSg3rå ftåtecaiei eStr e.sd{tå iyrdsvårCsn desn€s i(osinåder f{tr kvi{lblivnift9

så5m tö{äft onmade åvfaitsskalt €n avgit fot ellei not&aarända

l{yresgåstsi bekoslar erturdeit, ifagning av lsdiinga fdr tei€ticsi ltår detl alstulrmgspunki opåraidren ang€r

till de ställeF i loÄålen sofi r samråd neg

Nyresvårdec b€koslaf rno{sva.afdeied$agsdra€Fi*g tFar,ii* roi(abr i:edningsdragning 
'nom 

iol(ålen utförs mn
gskosiås aa nyresgåslet nsfl, skae ske i sanråd med

.i'.esgåslen Dekosiar sdrrdert8 dragnag av ledni1gs fiir datåko.s$unllratloa trån den ilslutningsDunkt
tr$ d€ siå1m i iokabn sorn r saaråd med

|{r!.esvärd€n bei(osiar motsvararde ledn'ngsdragoBg. toan iilt ioiabr LocFsgs$ragntng inom ickalef, sfföG cch

beho3:es av mer sraB ide I sffiåc meC iyresrråitden

Fiån,:cr med ilen 2&21-A1-*1

uptsågfiing åy de*a {o*fa*! s*å ska si:filg€9 nins! 3 nränades'ri'e ,J* *!ai3se i}.fesl'dens /tgdng

! ssaf fsrl * koftrraktet fårlår 9t ner 12 rnå4ader få? v3tie gå.g

la-7!t/J

Lodolng.r ltir
tet€{6ni

Lsdningar tör
fåt*ornmtrnfha-
tiron

$yr$tid

Uopsågningstidl
Fårlånsningrstid

Värrne och
viLm{tttåf}

=F 
s,ietliB *gtvårmniig av ;öl{abt as h { re$ci?tfen

F3
t! T iEle aJlsheia året

Upplysning
Abwera 3tg jet I 

"rss3 
ial! :df.gorri krysE a ruia cskså ed+rCrs äf Dilaga fogås iii: enåtel f6r å!? Sve.erskö{treisffi ! bllagan ska bli iilltmPii8 Oei gä;rsr elenpetuis

,ndexkåadsvl. {iaugr, am iastghgtsskalt €n om hv.esg:isieis rätt lil!.edsdtlfting av hF a vid sedvåniigt Lndef,ål
SB ! d{rågl i+ardlednirg apt iåltåd ac otganrss't1ane,?ra

A B lvlelleruds Bostäder

MellerudSu s

Personnr/orgnr

556528-4329
Pe.sonrrlorgnl

&s2510-41 l7

Hyresvärd

Hyreegåst{er}

Perscnnr

FastghetsDe!eckning

Kransen 6-7
L*Jen!!et nr

Codes, Bac I3 C 464 3O MEI-LER.UD

Våiing

Avise.if,gssdrss

cls
Lo{den fi€d. liilhörand€ u!:ym€F. u'lyts, ofi inle afi.råt a.ges. i ä€fi9tiqt ski€( *1 aivårdas i!l!

Miitesverksannhet. utbild*ing {ma.r !5 persolrer, längsr titl klockan 2l:fiO}
Var*r'taqsrä*å
o{m i**'

I

I

i

+

platr

Vålar tvtig årea

cå m:tgbn

Våras tltilga{eå
F 

'F;

3.4-8

T3talarea

nrf åm'I
I
I
I

i"* iil
V#as {oåtorgåieå

Pbr iå mi

lr7
k\l nar {nle 'nl5r svtalels :ecRnmde gemensårnl fiäts {99

å1giv€n areå awrte. i8lt uppmåti er6a if,edtör åsyihelser inte rått tö, F!.esgå3is ttll återbC.ahing iespektive
:ått tiu rdgre hyrå Ertags

--t
I

AnEuna åreor

trnfarenorn av (e ilirfigrda lohdefla hd sar\erals * 
'it6gsde 

rilf,;ngttrt

J na,

CF! ! *tal€l
iry.e$r**tl

pa,f eringsplåts{s) lötplds iöt qaragsp,ålsi et)
ftu

tiiifä{t t i. Dtt fei{ pb6 fö{
skysi.och

54e

24



Und€dechnade har dennö träffat
Hyra

sid 2{7}
Nr 011-

0431

. . . _._ -_ Kryi$ i ruta innebår att-dg.t-9_t|'9le.gIlllglgltelqSltsr.

Ernbrllågä-

!(rönoa

22rS4 per år rtgörande t\l I exkl redan mårksrade
giiaga

av cvan skei i msd f,d30ade rndex(lausol

t de1 omHting ds åtgger hi/resvåfdffi att del6 lr]lhånCahålla utryme lör laorrng av sopör/embaiiage dels ordna bårltrsnspor! au s$mf avfall,
ålbger det hyresgåslen att sorlera och gläcere avfåll I avsett kärl på avssdd plats liksom att utån (omoensation rnadverka tilt Ceo yöar,igare
kårtsodtrnrg som hyresvä{den i{dl komma an bestuta

Fmbajlåge- och sphåmtning

l-l insa,iny,*,, sopkåii finns fdr hushållssopor

-J ombesdtJs oci teftoslas a, hyressåsten idock åligger Cet hyrcavården att tillhandahålla sopkål orh ådord€rligt soputrymmeiti

l-l *går . hyrsn Belräffåflde il€dåft märherade adålffiaklisrer Oel å{igger iyresgåsten åti sjålv svera iör rch behosta uppsafiiing. soflerng.tJ laoring sh tråfisport te fidå iliresgårten iörgkoffinrB åsfaijslr:ktionef sm inte m#keiats nedä*

sophårritnan$
öch

F.atighets-
shalt

Otitrutseda

I naroa ptastforpactningar

[--i f*rigt avfäfr enligf förordniFg { 19€6:97 I } am tarrigt avlali

T
u
n

Bilaga

balterbt påppfiirpåckn if,gu r

ftostnadst

Upplysning
Obsefverå ati det ;.Jissa tall föruio{n rryss i ruta oe(sa Erfordras alt åilaqe iogas tlll avla{et for åtl
overensi(omrcl*a I bilagatr shå 5l til:åmpiig Det gdller exeEpelvis Indexkiausrl. (läusul om
iasljghetsskalt och sm hyresgästens rå1i til' iledsåttn,rlg ås hyrå ud sedvanligt underhäll
Se r Av.jgt Handledring uppråttad a srganisetisfteroa

fl a**tars*r"rt

[l woo.'r*

[-J rrornposteroaa avfatl

f-l tion'"g"p"pc"n

t] rys.ur

melålltötpacknrngar

t] ofär.g6deglasförpacirnmga.

n f*gadegdasttrp€ci(ning,ar

ffi ingt,, ny.* il cmoeso.js Jci 3ekeslås av nyrsgästex I eat bitaga

i

;
I

Bitiaga

Xl rngår,rryr"rr t eriåtlnng nårför erlågga eniig! sårsxild överenskmmelse

Skulb efier ålrtalets l4ek4afide oförulseddå kostnadsokningår uppkonma ftir festighetm på grurld av
ai aö?dlde 6{hr höjflrig, a/ särskild för fa3tigheten utgåefidc skatt evgin elbi }ålåga var3.n riksdag. reg6ring, kornmun eller

myndigh€t ii.eo komma. att baslrJla
b) gsmreilia ombyggnadsågårdsr ellgr liknmde på fastlgheten sos ei eobad #ser iokalen och sffi hyresvårdan ålåggs atl

ottöra tr* föttd # bsilt av iihsdag. regeriFg, kommun eller myndigiiet
skar! *yresgå3ten iled yetkan Fful inlrädd kostnadsöknmg erå99å ersåttnfS Ill nyiesvård€r br pa lokalen b€liitände sdel av den
lolaE etga ko6txadsdkftjnge. t(tr fåstighelerl

Lotalers sdef år orocsrl iar sdet€n e' å.,gtvrts utgri{s denoå åv hyresoästens htra (erkl eueil|/etl lrlMs) I törnåitände tili i fästigheien
dtgåendt lskalA]yjat '$xal evertueil moms) vi6 hden för kNtnadsöf4tngai Fair ei uthfrd iohal görs dåwld en uppskåttning e! ma.knådsiyrån lör
fa&aien

Med skafi ecitgl ai tlan avser *j *rmi cch Fastrghelsskail I den mån ersålt'ing hårför eriåggs i erlighä-t med övereiskomreise
l{ed at€irris€dda {osiÄ4:def nå*as såCsa kcsfnadår so# yrd avlalats irgåeade ;nie Eesiutals ä de dftder aj Dch b} aEgi.rna
inslasema n sdan stäende 3fi

,1.

{sdFr'
hlöu9rrt

Ko$tnåd fdr
rårme och
våfmvalte11 Brånsaelvårmetillägg utgår : €nlighåt med bifogade klausuf

IBrtaoa

n
VA-lrostnad

tr v*tiltagg 
"ig"r 

ie,riigiet med bitogace kjåusli

Eilaga

Kfle
Vantilalion

Ef

Xl nyresgästen nä eg€i abonnemang el övriqt Se bifaga 1

9itaga

u
t *så'nyro

Kosinader för drifi åv säskikl kyl ocfi våRfiiations-
anla:qninq ersåtts i enlhhet med bilooade i{lårJsul

Trapp
södnir,lg X uFlEår i äyran o$besörjs och aekstaå av hyresoåsten

Snår6initrg
oci rdrdninqt
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sid 3(7)

Nr orr-olsr
Undertecknad€ har denna trätfat
fulervårdesskalt
{moms1

lfyr'a*s
ttetä!nislgt

ljndert]ått rnm

Byggväru-
ilehlör*tiofleF

Itadsåttning av hyra

lgfieFåv!åi: i ruta innebår att den dåreftsr nde terten

T-l Fastighetsågaren/hyresvärden år skattskyldig till moms för ulhyfning av 
'okalen 

Hyresgåsten 3kali ltöver hyran srlågga vidu vilJe tillfålle gållande moms

Tl Gm faslrghetsågareniryresvår$en efler teshl av skatmyndigheter btir s\aftsky'dig titi moms fdr uihyrning av ttkaler sK3liLt ntresgästen ulover hyran snågga vi$ /årje t:lfälle Eållende mom
ilito{l1sen son ?rtäggs santidigt med hy'an beraknas ea a^civet ay€sbetopp;5Fte ånlgf vid uårje tidpilskt gållaioe iegter lör
rnms så by!'3, 9å i fcfekrmll.tande fell entigt ilyreskonlraktet utgåencå trllågg cch andfa efsåit*ingar

Offi nyresvä.den lill fö1,!d av hyresgåsters stålvståRdrga agerandä - såsffi ilpgfåleise av iokalen ! åndrä hand iåven upplåtelse tiil egel bolagi. eller
övetlålelse - blir återbetalnrngsskyldrg för moms enligl besiåmmeiserna a meeårdesshat(elag€n ska'l hyresgåstefl fullt ut ersåtta hyresvården med
det åle(be'laldå beiöopet H.yresgåsten skail vidare utge ersåttnng f(if defi kostnadsökning som föijer åv jlyresvärdgns forlofade avdrågsråfi lor
hgående moms på difiskcstnåde.na sam vpestå genom hy.esgastens agerande

i barkgira nr

5E r -6554
Vld tötse*ad hyrasbetalning skålt hFesgästerl er!åggå dels råFJa entrg ränteiagefl, dels ersåttning för sKrifri€ betähingspåminnelse
enligt lagen om årsåtnr,g. !ör inkåssskcslnadea n m Ersåttnm* fix påf,rnreiså stgår iled belopo som vid varje !,lfålla gåller enligt föroldning€fi om
ersåtlring tör i$kassohosftder q}.m

giiåga

av esder\ällsaflsutrEt a$ sdrski:d

3n .yre99.651=" i enlighet rEd bes?åfmelstr t Jef.a arrta! ei'€r elesf uffår jxdernåils- ftxgåIrngs- enef e*drings*belen affi€end€ l*.aien ska.t
ran iS. ayresvårCs i god !!d föie arbetel3 utt5.ande i6rcte ,ygguatwek:uaiirfier - : (er, r.ån 3ådåna iin*s iJtarletåde - löf de grooukter och
rtatsia+ som s{ä:i li1:fdrå6 io{aieo

Om ny€sgdstefl ulm eriörde{$g! b)qgior vi$ar andaRgar i lo,(aiernå och rryresqärdeR !il} iö{F hårev enligt .åglemå i PBL tvrngås utge
bfggnadsavgiE eiler iillåggsavgift rhaF iyresgäsieo tili nyresvården urge fiotsvarande telopp

Fiyresgästen rrar $te räf til; sedsåtlnlng 
' 
nyran tor tif, Ja ny.sleä€deq iäer utf{iaa ätbere lör ait sätte lågefiheteF i avtalåt skici( al}ef annaf aöete

sm såfslilt afiges ; av|äie?

Hyråe srl*igs uta8 asfo.d€n i fiFstf,ft sepast sista rardar'Ser.id.a var;e i par"grt, nt

DQ ialenoennara{is borpr il a*n*'"u.n** **n ger+n sså{niqg rå

il d]resgästens .åt: li* neds#tnhg * t\yre ltät .yre3våfde4 sil& *drråål€t xndeÖäl av dc lörhyrda lokalernå
elieF lätigfletei i övrigt regreras 

' 
biiag?

=

8i'aga

irdyRdi$hech.av rFm aåt ålijg€r

fi
.a tl:egvår*er -L-t hyiesgasteft

UFpryeni$g
Oosilera ala det , vrssa ial! iö;lton 4ryss , iutä oci{sa erftrdaas at? b,iagä fogas tlit adaiet ior åi'
övercns*Gnaelsen 'Dilågår sia tfi lillämpirg Def gälier exeaoelv.s ndexkiäasill. kiässdi tm
fas'lighetsshåt1 

"ch 
om hrresgåsians Fått lili nedsåtlting 4v \{a v'd sesvaniigi usde.:}åit

Se I Svrtgf Haedleörrag {ppråltad åv rrgådisålrgnerna

a1! pä eget ffisvar m!} egerr teio3lnåd eftia'lot 4e åtgärder scm av förstrmgsbo'ag eltet

*ggiacsÄarxd ry!:F! f,cr nåsosi{yddsqåHd. 8rärdnyfidighet eiier ennaE fByndrghe!

efts trr:lräde9åager ia {ofana fi1 iaråvås ftir iokalexs ftytljäde fd{ avsedd användning
sKaJi saaiåia Påd :nna ägådår ridtås

Rä*ta
BetalRangls-
pårilinftels€

[-l Hyresvärocn siralt rtföra oc[ b€koslå erftrdariigt il4de1å;* ! ]erk å{ +t.esgå tsr. svarr fiilJ # lokaÄema si aL 1of,om tiHtrmdahåtign firedning
i a,raga

P.yresgFstef, s{ait u'.Iös och bekosla Sriorderlql- rndefiå{t
ats ftskikl på gotu. urig!$ä €rr Wr jåmte av irredofig
tirllrmd"ilå$en tr hyr*våder

Or.a hyrergåslen åsdosätfer sin dndeöålbskyldighet och ej inoe shä,E tjd sdtar r€ttlelse etter sirittl8 ånrxodan tger !:yresva:Cen iått atl
hjfgöra shyldqhelen på lyresgåslcfis Dekoslnad

.cttr{äs$a5lc$s vnde'hållni$g$hyEighet otntaf!ä Bilagaffi
1.\i &irs6..€r

i

!

Offi rtts *!flsl övetenskg'm.rts älbggr dei hyresvärde* a*t I f6rei(omsa{ts föll orT!ååsitr}a sk6bet. drift oan mdötlrå* # allmdnna söh
gefier$afiroa utrym€n Hyrägåst€n å9s ?i !g{! efr sta* hyreeuårders si(f4tligå gtd(ånlande i btåler otbF Eljest hotr tastqnelffi ulföre
$red*angs- ochle{rer insta}bliors- eib. ån.i.Fgsarb€teft so* dirgkt båiir i,iirsrde bygg#dfde*tr slier ls faligh-€tafts -funkticn viktiga iqstål}atione!
såso$ VA-, el. ventilttionssfsle{r} etc, (i$nairig,+ hyrssvåfdeo Stmh:er*reden aci! anddsi$gäf för uenJi6lron tår iflte av rryresgåsten byggas m r

in.€dnirg så åh åfrekten aq sådanä aadrdningår fö$åsras ?el åtqger syrsg*st€4 aS vid 7iförtrtre å! inredqitgsatDElefl sc lill ett funktionen hos
rediatortr och andrå upp!ånllobgsanöi,Cninqtr i aE uåsertlig,l b€håls

Shö*sef oeb dritt

Rerisiors'
b€3ih8!ingör

Om vid. * myndbile! påka$ad .etisions:msilfajng aa e! gch spirkisaf,ardninga kof,gtaleras lel och br'sier i hyresgkn lillhöt:g inste*alion.
åliggar det nyr€sgåslen di på eEs beiostnad iFcs av myldighe{e.- iöiFLr:yeft lrd vlfaia t gäds å19åder Or. hyresgåstefi nos nåmnda iid ej
åtgedåt ef och brisler ågs hyresilårdeft rå{t ait oå hyresgäst€re b€lioslrEd trdefa sådaa å{ggrder sos fiyndighet€n föresKnvit

Tit€önglignet ilr
ri3si utrlllHltsn

utrymrc4 soF tasligtetsslötae. cch p€rsffia* från E*r+väke! VA.e$ter- Tetie Äts etier rolsstrade mååte rå ti8ång tili skalt vad an(onret
på nyrsgästen i]älhs läit tdlqltnglga lenon att inte ölockera titrJäGel ttF $åSdra u.rrynf,eft iled skåp. öäckår varot re. dytil,i

PBt--avgiftgt

-i
d€r!
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sid 4(7!
Nr ort-os3t

i ruta innebär att den dår€fter töglända texten gällof.Undertecknado lrar denna trätfat

Upplysning
Obseruerå åli dsr i visså iali ltrqton tlryss r rulå cckså erfcrdräs ät bllega fog# :iij adalel Rtr alt
överensholllmels€^ r bilägsn ska dli lilfå*pl:g 3el ?å,lier e€*pebis iAdexllausui. hjausul em
fåslighetsskdt aeh osn iyresgås!€ns :ålt iill fiedsdinmg as nyra sld sedvant€t undetlråil
S€ r ö{rgt ilafidledning sppråttad av trgalsdrsn€na

Hyresgåsten åg€r eter samråd med hyresvården rå[ atl uppsätta lör verlGamheten sedvanlig sl(ylt, under förutgåttnng, att hytesvården ei har

betogad anledning ah vågra och att hyresgåsten inhåmlat efforderliga tillstå5d åv be.Crde ilyndigheteF Vid adrffyttning åligger det hyresgäslen a*
åtsslålla hus{asadea r godtagbarl skick

Vid ilefa ffifåltancie tastigftetsuncrerhåii såsom fasådreeavering åttgger dei hy,esgåSte$ att På egen bekoshad och utan åfsätteirg tedf]'loF.tera mn
åter uppmöntera siyfiaf. markisf och artenner

Hy.esvården löFbindsr Eig ålt inte uppsålla automater örh skyltskåp å yttsruåggama t!l! de av hyråsgästen förhydå lskalema ulan hyresgåstens

medgivade sami medqer hyresqåsten öptionsrått atri uppsätta automäler sh skyitskåp å iftågava.ande uåggar

l-l Hvresväden

Xl Flyre3g,istensvara'ftrsiadortågrulrdavårerftånå Xl fCnst€r

tl skvnar

K slryltfönEter X et$ådiira'

t

Skyltar, markisel,
fönster, dörrer etc

u Flyresgåste't år stuttdlg dr ieckna oeh urdmaklhålla glasf*såi(rinE betsäftåflde sardliga titl tol(aletna hiyande skyiltÖoster oci eatrådönar

!-åsanordaingar Dd åJi$et

f,f rVte*:'ouu K-A
tnj

att utrustå iokal€r$t med sådana iås- octl stöSsky65e{ro.dt}hgår

FtresgEisten so$ kråvs för hyresgåst$s affåts- eller fÖtetågsfösåktng

For,ce lnatsure Ffu:es€rtu; fiilagp5 sig t fu ehyfcigr.€t ait fu&drå, siFt dei ar arlalet och frå& siyidr$net stt erl4gå shede3fård o{ft 
'}acs 

ålagsfldel! i}te alb euet

er\dast ti* o.roGidt hary hoelnad kår! tulböras rå giurld au kr]g elle. uog{aop. på $un.i ay sidå'l äbcdsirr3l,åle$e. bi6kad, aidsvåda. eåDiosios eiies

tt{repF ar Efi3flSg mlEdign$ sonl, hyresvården iF,te ddct öuet csh inte heliar nosnaf Fauise

Säkerhet FitetsåCFrhlg 6r ddte ål{ds giä4het år 31t så€rllai i fotm au labs"
låffi* såR*t dffiil T

=
b4lftgänti itorgen

Sjtrskilda
bestdknnt€bet

3 Ya*itn2022-01-0! och sedan varje år vid samrna tidpunkt. !e*asaFlyran hirjs rned

Detir ko,nlrald. sofri iBla dan rgsldfi m€dgifande får in6r:iyEs. hs ilppråt?*s i tuå likat!.:tar]rie exespls. 3. vill6. P*temalag;l rår silt Tidigare
a$tai [uSa* gsrts.,rå ffi€snds dsaiå b*d ]pphör ått gå,ta F a m delta aÄslg ikdlEädatxb

F.rt-,r*l 2 oL.- \\oL{
O{tldalsm

h4Et-t ERLiD Z$2CI-r r-$3

trdalsG

ffirr
BasriiderÄE Metleruds

Ffif.esu*tt

$u?poa Croup llle,llend

*G,t?

dyresgåst

Erih Josefsso$

Und*rskrilt

!*adi Alrnaani

t'Idnn$örtidllgaode

På grund av deo$å dagi tråftad över"Fskommelse upphÖr kont.aktet ati gältra

lI s * df,å Lill vi$(e. *åg hytesgä$enföFbind8r sg d,t #fiynaom wftyttning

Fftr#ä,d

C.U&lw CrtJdatum

+rar8låerde hyrestontraht å,r6tt&s

fi,*mds

Hyresgåsl

lssosRr,'trgtr

qa

Tinråd#de iyresg&!

öYertåtebe

Frållrådån{e hrresgä31

Ovenståerde
6vrr?åtåfs€
godhånr'r€s

OddaFJ{f. hlres?ärd
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Suppo( Group Mellerud
802530-4117
Räkenskapsår 2020-05-04 - 2020-12-31
Period: 2020-05-A4 - 2024-L2-3t

Balansrapport Ånl
Utskrivet 2021-09-06 14;28

. Senaste vern. A 2

Period Utg balanslng balans lng saldo

TILLGÄNGAR

Anläggningstillgån gar

Summa anlåggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

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

1930 Företagskontolcheckkonto/affärskonto 0,00 0,00 3 355,00 3 355,00

Summa kassa och bank

summa omsettningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 355,00

3 355,00

3 355,00

3 355,00

3 355,00

3 355,00

2019 Ärets resultat, delägare 1 o.00 0,00 -3 355,00 -3 355,00

summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDSR

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 355,00

-3 355,00

.3 355,00

-3 355,00

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00

UL
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Support Group Mellerud
84253A-4n7
Råkenskapsår 2020-05-04 - 2O2O-L2.3L
Period 2020-05-04 - 2A2O-L2-31

Resultatrapport
Anl

Utskrivet 2A2L-09 -OA t4:29
senaste vernr A 2

Period Ackumulerat Period fg år

RÖReserus NTÄKTER

Övriga röretseintåiKer

3930 medlemsavgift 3 855,00 3 855,00 0,00

Summa övriga rörelseintälrter

sUMMA RöRelserus INTÄKTER

nöRelserus KoSTNADER

3 855,00

3 855,00

3 955,00

3 855,00

0,00

0,00

BRUTTOVINST

övriga externa kostnader

3 855,00 3 855,00 0,00

6570 Bankkostnader -300,00 -300,00 0,00

Summa övriga externa kostnader

Personalkostnader

-300,0o .300,0o 0,00

7570 Premierförarbetsmarknadsförsåkringar -200,00 -200,00 0,00

Summa personalkostnader

RönelseResutrer

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

SUMMA RöRELSENS KoSTNADER

Arets resulat

-200,00

3 355,00

3 355,00

.500,00

.200,00

3 355,00

3 35s,00

.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8999 Ärets resultat -3 355,00 -3 355,00 0,00

Summa årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT

-3 355,00

0,00

-3 355,00

0,00 0,00

0,00

UL
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9,5l st r,*everket
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541 E4 SxOvB€

:020-05-0c
I
I

t

J.

P

t
!r

t'
ts

r.
t
I

r ;i I -'?l ..ir . ii Pl: i.i i.l rl'

tFi- a : -:-L,: 51t I -' ..

i ir :: l"'I*i-iiiril'

lladdelande om åndrlng I orgaalcetlonc Rummensglstrst

Skatlsverlet hsr reg'str€rål fdfanda uppgrlter

Q!r'tltst}';'*4.
8015 3S-i111:

l*"+H t"-
let ro*lr-r FoRErr{cAR

{!*
14 våSrRA 60TALA'IF
KorDdr

61 riErL[nuD

UFPLYSITIIIGAR
&lla år cn korlfattad besh*vnrtg *v d* .egrstrerade ugFefhrne

år

l(oeitrolbn rrgblr** trypgtrlrr
l(olrlaklt Slrailavertst aryt någBn Wp$E ä tu*tslg

oljrffitanx**us
Agan*a;orrs*rrltrrpr år e* idc*rb$bsbdr*tt€ so,rri

crC*At t4 ($FS l9?4:l?4) St* ffittrhs tår rur**Fa
gersoncr (t.ex- d€€lle &sntn4gl. Orsgntsatcrsnumrel
anvånds vrd grdan av nåfnrrat som dg-qtrtets*lecxnrtg
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Revisionsberättelse 2020

{ :ndertecknad som är vald till revisor i Support Group Network {ScN)ideell
liirening avger härmed ftiljande revisionsberättelse :

r i liirr granskar årsbokslr.rtee och bokforingen samt styrelsens fon'altning for år 2020.

,;r är sr3,relserl sonl har ansvaret ftir riikenskapshandlingarna och fiirvaltning .

t:;r.t ans\jar är att uttala oss om årsbokslutet och lsrvaltningen på grundval av vår revision. revisionen har utfiorts i

. *iirltet nred god revisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av

"'r'i sant att bedöma den samlade information i årsbokslutet.

r i lrar granskat väsentliga besirrt, ätegräder och förhållanden i ftlreningen for att kunna bedörna om styrelsen eller

,.r!(r{r styrelseledamot har handlar i strid med ltireningen stadgar eller årsmötebeslut.

' r i1n-\cr art vår revision ger oss rirnlig grund att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och

',r, 
i;irrsräl<ningen fbr öreningen disponerar resultatet enligt örslaget i

r i r k sar-nhetsberattel sen.

'. i irar orarrskat räkenskaper samt kontrollerat bankkonton'

r i irar är.en granskat protokoll över styrelsens sammanträden. De i årsredovisningen intagna resulBr- oeh

,;r;;lrrsräknirrgarna överensstärnrner med granskad bokftiring. Granskningen har utörts enligt god redovisningssed.

i i:iigt ovair informaticn .Vi fått beslut:

. ac balans- och resultaträkningarna fastställs

. ati årets resultat överföres i ny räkning
r att styrelsen beviljas ansvarsfrihet lor 2020

Daiunr::0200312

Linderskrift

|dr f' ''-

Wasef Albaradan
Namnörtydligande

SupporrGroupMelierud,Sackegatan 13C,46433,Mellerud,Sweden.Tel:+46-790364663,Org.Nr: 8O2530-4117

,.,.; rrs 5526-9443, Swish: !237543866, Web: www.supportgroup.se, Email: SGN@supportgroup.se, Facebook: SUPPORTGROUPMf LLERU:'
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Stadgar

$ l. Narnn

SG Mellerud (Support Group Mellerud ):

$ 2. Definition

Support Group Mellerud är en ideell forening, icke-statlig organisation som stödjar
grupper och individer som vill stärka och hjäipa asylsökande, flyhingar och nyanlända i
Sverige genom alt upprnuntra egna initiati'1, och hjälpa dern och stödja dem inom alla
områden: (social ornsorg, kulturaktiviteter, utbildningsfrågor, hälsovård och psykologisk
vård) och vara språkrör för deras ärenden på alla nivåer. Organisationen är demokratisk och
oberoende av politiska, nationella och religiösa partier eller organisationer.
Suppo* Grcup Melleruds (SG Mellerud ) roll eller uppgift är att skapa alla slags projekt,
aktiviteter, utbildningar, sociala, kulturella och idrottsaktiviteter som uppfller Support Group
Networks (SGl.l) övergripande rnåI" Suppo* Group Mellerud ( SG Mellerud ) är en medlem
i Support Group Network (SGN) och fungerar som en medlemsfiirening.

$ 3. Medelr

Organisationen använder medel som gör att verksamheten följer europiska regler för att
främj a organi sationens må!,

$ 4. Måh

Målet för organisationen är att arbeta med asylsökande, flyktingar, nyanlända, och migranter
för att:

1. Stärka och uppmuntra individers egna initiativ och stödja dem i Sverige och runt om i
världen inom alia omniden: {social omsorg, kulturaktiviteter, utbildningsfrågor,
hälsovård och psykologisk vård).

2. Stödja deras egna frivilliginsatser ftir att arbeta nära varandra med andra
organisationer, individer och andra &ivilliga i samhället som redan är etablerade i
lokaisamhä1let.

3. Arbeta för att friimja förståelse för normer och lagstiftning i samhället for att bidra till
integration, inkludering, starkt mottagningssystem for flyktingar och samexistens för
barn, ungdomar, kvinnor, män och familjer på ett sätt som tillvaratar deras kompetens
och ger dem verkf,vg för art känna till sina rättigheter och roller och bli aktiva
medlemmar i samhället.

4. Support Group Melleruds (SG Mellerud ) roil eller uppgifi är att skapa alla slags
projekt, akliviteter, utbildningar, sociala, kulturella och idrottsaktiviteter sorn uppfliller
Suppon Group Networks {SGt{) övergripande måI.

5. Support Group Mellerud (SG }\{ellerud ) år en medlern i Support Group Network
(SGN) och fungerar som en medlerrsfiirening.

$ 5, Ädress
Organisationens huvudkontor är belägen i N{ellerud ,Sverige.

I
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$ 6. Medlemskap

I ' Den som delar samma mål som support Group Network sGN och sG Melterud
(support Group Mellerud ) kan bli medlem genom att fflla i en medlemskap
ansökan orn och sedan skicka den till sfyrelsen för godkännande och betala den årliga
medlemsevgiften.

2. lngen mediem får sarnla in pengar eller bidrag på organisationens vägnar utan
skriftiigt godkännande av styrelsen.

$ 7. Bildande:
l. Suppofi Group Meltrerud (SG Mellerud ) bildas av minst tre medlemmar. Gruppen

är geografiskt organiserad i Meilerud omnejd.
2. Namnet blir Support Group Mellerud
3. Support Group MeElerud bildas vid ett konstitutionellt medlemsmöte som har ett

skriftligt protokoll och efter skriftligt godkännande av sfyrelsen av Supporr Group
Network.

4- Support Group Melleruds (SG Mellerud ) roll eller uppgift är att skapa aila slags
projekt, aktiviteter, utbildningar, sociala, kulturella och idrottsaktivitetår *o* upffyil",
Support Group Nerworks (SGl$ övergripande måI.

5' Support Group Meilerud (SG Metlerud )är en medlem i Support Group Network
(SGi$ och fungerar som en medlemsförening.

$ 8. SG Melleruds noedlenosmöte

I ' SG Melleruds medlemsmöte måste hållas minst var ett år senast den 30 december.
2. Val av ordförande och sekreterare ör mötct,
3. Röstlångd för mötet.
4. Val av protokoliftirare och justerare.

5. Val av revisor.
6. Val av styrelseersättare.

7 . Beslut om huruvida kallelse till mötet har skett i enlighet med stadgarna.
8. Beslut om dagordning.

9. Rappofi från styrgnrppen gällande verksamheten som giorts under föregående år.
10. Ansvarsfrihet för sfyrgruppen för det senaste året.
11. SG Melleruds medlemsmöte väljer genorn direkt val en sryrgrupp som besrår av 3 till

5 medlemmar som kallas samordnare, och väljer en av dem som ska vara ordftirande
ör SG Mellerud för att representera SG fulelterud överallt.

12. Verksamhetspian för de nlirmaste år.
rr .:i
r J. uvflga ffagor.

$ 9. SG Mellerud Extrainkallat medlernsmöte:

Ett extrainkallat SG Mellerud medlemsmöte kommer att irållas när SGN-styrelsen eller

2
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styrgruppen finner det nödvåndigt eller när minst 50 %o av medlemmamff i SG Mefierud
kräver det efler skriftlig begäran tili SGN-styrelsens sryrgrupp. Av denna begäran rnåste det
framgå vilka ärenden medlemmarna vill behandla vid det extrainkailade LSG-medlemsmörer

$ 10. Styrgrupp:

I . styrgruppen ska träffas varje vecka iör atf samordna aktiviteter.
2. ordföranden till sG Mellerud representerar planer inför sGN och andra

organisationer och lokala närområden.
3' Styrgruppen väljer bland dessa de representanter som ska representera SG Mellerud

på SCNs generalkonferens i enlighet,
4. styrgruppen ansvarar lor att organisera sG Melleruds mediemsmöte och de

extrainkallade SG Mellerud medlemsmötena genorn at skicka inbjudan och meddela
detta nrinst en vecka före mötet på alla möjliga sätt.

$ tr1. Äilmänna regler:
1. SG Mellerud måste följa de beslut som fattas av den årliga generalkonferensen ftir

SGN och av SGN-styrelsen.
2. sGN kan ge organisatoriskt och moraliskt stöd tilr Sc Mefterud
3. SG Mellerud finansieras genom SGN och
4. SG Mellerud kan ansöka om olika prqekt eller aktiviteter från SGN-styrelsen.
5. Mediemmar som bor på en flyktingboende eller ort / plats som inte har en lokal

support group måste, när de fyller i, sGN:s medlemsansökan, välja vilken iokal
slödgrupp han eller hon vill tillhöra. Om det senare bildas en support group vid
flyktingboendet eller orten / platsen dår medlemmen bor eller flynar till komrner hen
art övetföras till den nya support grouF genom ett skriftligt meddelande från SGN.

6" SGN har inger juridiskt ansvår för filialen (SG Metterud )

$ I2. Upplösning lv SG Mellerud

I ' styrelsen for sGN beslurar art upplösa sG Meflerud till följd av att:
- 8 av l0 SG [{ellerud medlemmar röstar vid två SG Mellerud medlemsmören

varav ett av dem bör vara eft ordinarie sG Mellerud mediemsrnöte.
- Eller om den lokala support group har ftirre än 3 rnedlemmar kvar.
- SG Mellerud kan inte uteslutas fr.ån organisationen såvida inte de har

ltirsummat att betala avgiften, motarbetar organisationens mål eller syfte elier
skadar Support Group Networks värderingar och intressen. Beslutet fattas av
SGN styrelse.

2. Om detta inträffar kommer de övriga medlemmarna att överforas till närmaste
befintliga eller nya support group genom skriftligt meddelande från sGN.

3' Om detta inträffar så fär SGN tillbaka alla SG Mellerud ekonomiska medel och
tiligångar.

1
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$ 8. Ekonomi

Styrelsen för SG Mellerud beslutar tilisammans med SGN-styrelse vilket ansvar gruppen ska
ha för sina ekonomiska medel och tillgångar.

1 . En kassör ska alltid utses som ansvarar ftir ekonomiska medel, inkomster ocb utgifter.
SG Mellerud har bokftiringsskyldighet.

2 . Vill SG Mellerud ansvara för {tireningens egna ekonomiska medel, ska protokoll
skrivas och undertecknas av styrelsemedlemmar och av SGN.

3' Vill SG Mellerud inte ansvara ör ekonomiska medel ska protokoll skrivas och
undertecknas som överlåter ansvaret till sGN. sG Mellerud går via ScN när
ftireningen vill ha utbetalning av ekonomiska medel och lämna in kvitton på utgifter.

4. vilket ansvar sG Mellerud respektive sGN ska ha ftir finansieringen och de
ekonomiska medlen ska stå i protokollet,

4
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SlRi{ffi;

Protokoll tiil det Årsmötet av Lokal Supporf Group

Mellerud 802530-4117

Datum:20210327

Ort: Mellerud

Årsmöte av lokal Support Group Mellerud kl 18 :00

med närvaro genom (zoom app) av:

-Hadi Almaani

-Suha Atrualfer

-Khaled Alkhatib

-Ahmad Zatrour

- Neaman Jeblaoui

-Ahmed Sakor

-Wasim Atta

-Adnan Abdulghani

-Bilal Mobark

-Wasef Albaradan

-Mohammad Almani

-Ahmed Bahri

-Khalil Albash

Aiia var överens om agendan och filialens namn

!
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€IåHåå;
Alrmed Bahri väldes som mötesordförande.

Ähmad zraraur valdes som mötessekreterare.

wasim atta valdes att underteckna och godkänna protokollet.

Ahmed sakor väldes som röstlängd.

AIia har kommit överens om agendan .

Alla var överens om att anta stadgama Support Group Network (SGN) och

attvarc en del och filial av SGN organisationen och att fiilja sin policy och

att anta $ 16. LSG (Local Support Group) från ScN-stadgar som lokal

stadgar ftir filialen.

Däre ft er d i skuterades handlingsp lanen enli gt SGN-stadgar.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för fiiregående

verksamhetsår presenterades ftir årsmötet. Årsmötet beslutade att

godkänna verksamhetsb erättel se och ekonomisk berätelse och lägga des sa

till handlingama.

Revisorsberättelse presenterades fiir årsmötet.

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2A20.

lnga motioner eller ftirslag från styrelsen har inkommit till årsmötet.

Val av ordförande:

Hadi Ar Maani* valdes som ordftirande och kontaktperson for lokala

styrelsen av Support Group Mellerud

Val av styreiseledamöter:

a) Ordförande for I år: Hadi Almaani

b) Kassör för I år :Suha Abualfer.

c) Sekreterare lor I år: Khaled Alkhatib-

Val av revisor Wasef Albaradan:

Val av valberedning: ari Heridin r

2
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&lfti{ffi';
Val av den firmatecknare (Hadi Almaani - som har rätt att

använda online e-tjänster på: Skatteverket, Arbetsfiirmedlingen,

Försäkringskassan, Fora och Bolagsverket)

Sedan har den nya styrelsen (sfvrgruppen) blivit ombedd att lämna in (SGN-

fiiialansökan) tiil SGN: s nationella sfyrelse ör an fatta ett beslut och godkännande om

att skapa denna filial och gå med i SGN.

Den nya styrelsen har bestämt an medlemsavgift hcs Support Group MellefUd
skulle rnotsvarå detta som den nationeila styrelsen har valt. Det är 20 kronor per år for

asylsökande oeh de som bor hos Migrationsverket, och 100 kronor per år ftir alla de

andra.

Bilaga

LSC rnåste följa de beslut som faftas av den årliga generalkonferensen ör SGN och av

SGN-styrelsen.

SGN kan ge organisatoriskt och moraliskt stöd till LSG.

LSC finansieras genorn SGN och LSG kan ansöka om olika projekt eller aktiviteter

från SGN-styrelsen.

Då läste mötessekreteraren mötesprotokollet och svarade på frågorna,

Slutsats:

Ordföranden gratulerade alla och stängde mötet.

Mötessekreterare Mötesordftlrande Godkiinn protokoliet

,f

3
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Ansöka n/Redovisr{ing
DR.IFT- OCH HYR*BTDRAG-*

i

ryffir
MELLERUDS
KOMfvtuN

Drift- och hyresbidrag avser att stödja förening som förvaltar fritidsanläggning vilken regefbundet utnyttjm för bam oclr
ungdomsverksamhet. för att driftbidrag skall utgå kiävs att föreornpn helt svarar lör anfägg*ingens <lrift och
underhå ilskostnader'.

Ansökan ska innehålla föreningsuppgifter, verksarnhetsplan och konrpletteras med verksamhetsberättefse samt ekonornisk
rapport, inklusive revisionsberåttelse, från det senaste verksamhetsåret.

Ansökan om drift- och hyresbidrag som avser nåstkommande års verksarnhet skall vara Medborgarkontoret tillhanda
senast den 3O april.
Bidragets storlek år beroende av det belopp som åriigen anvisas för ändamålet och beslutas av Kommunstyrelsen.

Ovanstående uppgifter är rikliga intygas

'7octf Je

,\.L.
LCINT

&,:.e,.il.r::t* ! . ,. .r. * t ., .r).o .å.. u

Förenins JqppåYt 1rourP A "ileraÅ
Banksiro *'s6, /-qu4'z

oo'"" 
9o.ke-*rt*ct^ 13 C, Ll6Lt>Aeil ".uJ

KonLakrperson 
flor/; Af _o. n, }'Ytq Ts*.tro tåä5, .r,trmaan; o{tto,z,,t

Ansökan avser redovisning av förening rned avtal: IAnsökan gäller ny förening: ft

Specifikation av kostnader för lokal/anfäggning: Summa: Kornm unstyrelsens anteckningBr:

ioL-utl Lv rd perhr- +7\ o r,t !
6 .ad.\ l/

f

ft

I

Nettokostnader: l->lo"t ) Y

Ordfeirande:

rt"Å: Äl *or'c \ \
Telefon:

Adress;

6
Email:

hool,.al*rurn1",
,LLh \4 V

"fu oIteL 2 L7 9e

"7s f.& 7 o3
Telefon

Email

CT +

Adress:

o7& tljt \24b
?Å

l l( ha J,'lk l-*

{tt

Sekreierare;

1,.v
aOgdfärånde:

a- dÅ b..
I'fa n

Adress;

"Oz.t

Ort och datum I 5ekr. I
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSIISTA

2022-03-02

Änenoe z Dnr KS 2022143

Svar på remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Sammanfattni ng av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den l januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att

o Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31
december 2026.

. Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.

. Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den
uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom
regionen).

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Melleruds kommun ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan
naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Arbetsutskottet beslutade den 22 februari 2022,9 48, att ta upp ärendet till ny behandling
vid arbetsutskottets sammanträde den B mars 2022.

Beslutsunderlag

. Remiss - samverkansavtal för naturbruksutbildningar Regionstyrelsen/
Västra Götalandsregionen

. Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande

. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-02-22, g 49.
o Förslag till yttrande 1.
. Förslag till yttrande 2.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I mars 2022,
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Regionsstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Yttrande över remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Avtalets omfattning

Avtalet arrangeras av Västra götalandsregionens naturbruksförvaltning och omfattar
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsva rande utbildningar inom
gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion,
samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Synpunkter

I Melleruds kommun är lantbruksnäringen mycket betydelsefull med ett stoft antal
verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning. Västra Götalandsregionen
har påtagit sig ansvaret att bedriva naturbruksutbildningar. Melleruds skattekollektiv
finansierar naturbruksutbildningarna i Västra Götalandsregionen genom skatteväxling. I
dagsläget arrangerar Västra Götalandsregionen ingen naturbruksutbildning i Melleruds närhet
eller i delregionen Fyrbodal.

Västra Götalandsregionen har i dagsläget endast en elev från Mellerud. En trolig orsak till
detta är avståndet till naturbruksutbildningarna i Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Som
jämförelse har Mellerud 21 elever inskrivna på Nuntorps naturbruksutbildning som bedrivs i

Melleruds närhet.

Melleruds skattekollektiv finansierar genom skatteväxling de naturbruksutbildningar som har
Västra Götalandsregionen som huvudman. När elever från Melleruds kommun väljer Nuntorps
naturbruksutbildning eller annan friskola i kommunens närhet får kommunens skattekollektiv
betala för naturbruksutbildningar två gånger, eftersom Västra Götalandsregionens
subventioner till kommunen inte omfattar friskolor belägna inom länet.

Det faktum att Västra Götalandsregionen inte tillhandahåller någon utbildning i vår delregion
och inte lyckas locka elever från Mellerud till sina utbildningar medför en väsentligt högre
kostnad för Melleruds kommun när det handlar om naturbruksutbildningar.

Melleruds kommun anser att ersättningar för studerande på Nuntorp eller annan fristående
skola med skogs- eller lantbruksinriktning bör ske på samma sätt som för studerande på

naturbruksutbildningar i regionens regi eller på fristående skolor utanför länet.

MELLERUDS
KOMMUN

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Alternativ I
Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-14 KS202Z|43

Karl-Olof Petersson

Kommunchef
0530-181 05
karl,olof. petersson@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
wwui. mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se41
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Alternativ 2
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-14 K52022143

Telefon
0530-180 00

Webb
wwrnr. mellerud.se

Sida
1 (2)

Regionsstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Yttrande över remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Avtalets omfattning

Avtalet som avses i avtalet arrangeras av Västra götalandsregionens naturbruksförvaltning och
omfattar naturbruksprogrammet inom gym nasieskola n, motsva rande utbildningar inom
gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion,
samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Synpunkter

I Melleruds kommun är lantbruksnäringen mycket betydelsefull med ett stort antal
verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning. Västra Götalandsregionen
har påtagit sig ansvaret att bedriva naturbruksutbildningar. Melleruds skattekollektiv
finansierar naturbruksutbildningarna iVästra Götalandsregionen genom skatteväxling, I
dagsläget arrangerar Västra Götalandsregionen ingen naturbruksutbildning i Melleruds närhet
eller i delregionen Fyrbodal.

Västra Götalandsregionen har i dagsläget endast en elev från Mellerud. En trolig orsak till
detta är avståndet till naturbruksutbildningarna i Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Som
jämforelse har Mellerud 21 elever inskrivna på Nuntorps naturbruksutbildning som bedrivs i

Melleruds närhet.

Melleruds skattekollektiv finansierar genom skatteväxling de naturbruksutbildningar som har
Västra Götalandsregionens som huvudman. När elever från Melleruds kommun väljer
Nuntorps naturbruksutbildning eller annan friskola i kommunens närhet får kommunens
skattekollektiv betala för naturbruksutbildningar två gånger, eftersom Västra
Götalandsregionens subventioner till kommunen inte omfattar friskolor belägna inom länet.

Det faktum att Västra Götalandsregionen inte tillhandahåller någon utbildning i vår delregion
och inte lyckas locka elever från Mellerud till sina utbildningar medför en väsentligt högre
kostnad för Melleruds kommun när det handlar om naturbruksutbildningar.

Naturbruksavtalet syftar till att'hlla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till
moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris". Melleruds kommun
hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna
subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen).
Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då
kommunen anser det angeläget att säkra och uWeckla kompetensförsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
4g 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148842
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Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Alternativ 2
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-L4 KS 2022143

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 05
karl.olof. petersson@ mellerud,se

Sida

2 (2)

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan
naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-22

sida
5

S 49 Dnr KS 2022143

Svar på remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde

den 8 mars 2022.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den

ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den

skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu

gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruKutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att

e Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31

december 2026.

o Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument'

. Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den

uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom

regionen).

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då

kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Melleruds kommun ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande

avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan

naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Beslutsunderlag

r Remiss - samverkansavtal fcir naturbrukutbildningar Regionstyrelsen/
Västra Götalandsregionen

o Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande
o Förslag till yttrande.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny

behandling vid arbetsutskottets sammanträde
den 8 mars 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Ju Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över remissen

Samverka nsavtal för naturbruksutbildn ingar enligt forel iggande forslag

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra

Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den

ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att

o Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31

december 2026.

. Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.

. Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den

uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom

regionen).

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan

naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Beslutsunderlag

. Remiss - samverkansavtal för naturbruksutbildningar Regionstyrelsen/
Västra Göta landsregionen

o Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande
o Förslag till yttrande,

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-t4 KS 2022143

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se45
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Karl-Olof Petersson

Kommunchef
0s30-181 0s
karl.olof. petersson@ mellerud,se

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen/Västra Göta landsregionen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-14 K52022143

Sida

2 (3)
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Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-0r-78 KUN 2022122

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kultur och utbildningsnämnden

Tjä nsteskrivelse - samverkansavtal för
natu rbru ksutbi ldn i nga r

Förslag till beslut

Förvaltningschefen redovisar remissvaret för samverkansavtalet för naturbruksutbildningar.
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna remissvaret,

Bakgrund

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att:

. Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1januari2023 till den 31 december
2026.

. Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.

. Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Sa m manfattni ng - Förva ltn i ngschefen i nformera r om rem issvaret

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den
uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom
regionen). Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan
naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Postadress
Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se47
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Beslutsunderlag

o Remiss - samverkansavtal för naturbruksutbildningar
Reg ionstyrelsen/Västra Göta la ndsreg ionen

o Remissvar

Beslutet skickas till

Diariet
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Mellerud 2022-02-08

Anders Pettersson

Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2A22-0L-LB KUN 2022122

Sida

2 (2)
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2021-02-0L
Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen

Remissvar

Dnr RS 202I-01276

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Avtalets omfattning

Avtalet som avses i avtalet arrangeras av Västra götalandsregionens naturbruksförvaltning och
omfattar naturbru ksprogrammet inom gym nasieskola n, motsvarande utbild ninga r inom
gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion,
samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Synpunkter

I Melleruds kommun är lantbruksnäringen mycket betydelsefull med ett stort antal
verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning. Västra Götalandsregionen
har påtagit sig ansvaret att bedriva naturbruksutbildningar. Melleruds skattekollektiv finansierar
naturbruksutbildningarna i Västra Götalandsregionen genom skatteväxling. I dagsläget
arrangerar Västra Götalandsregionen ingen naturbruksutbildning i Melleruds närhet eller i

delregionen Fyrbodal.

Västra Götalandsregionen har i dagsläget endast en elev från Mellerud. En trolig orsak till detta
är avståndet till naturbruksutbildningarna i Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Som jämförelse
har Mellerud 21 elever inskrivna på Nuntorps naturbruksutbildning som bedrivs i Melleruds
närhet.

Melleruds skattekollektiv finansierar genom skatteväxling de naturbruksutbildningar som har
Västra Götalandsregionens som huvudman. När elever från Melleruds kommun väljer Nuntorps
naturbruksutbildning eller annan friskola i kommunens närhet får kommunens skattekollektiv
betala för naturbruksutbildningar två gånger, eftersom Västra Götalandsregionens subventioner
till kommunen inte omfattar friskolor belägna inom länet.

Det faktum att Västra Götalandsregionen inte tillhandahåller någon utbildning i vår delregion
och inte lyckas locka elever från Mellerud till sina utbildningar medför en väsentligt högre
kostnad för Melleruds kommun när det handlar om naturbruksutbildningar.

Naturbruksavtalet syftar till att'hlla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till
moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris". Melleruds kommun
hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna
subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen).
Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Postadress: 464 BO MELLERUD. Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: LI 74 4O-B Orgnr: 212 000-148849
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Anders Pettersson
Kultur- och utbildningschef
Melleruds kommun

Yttrande

Anna Sanengen
Ordf. Kultur och utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan

naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Melleruds kommun 202L-02-0L
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Diarienummer RS 2021-01215

Remiss - Samverkansavtal för
natu rbru ksutbild n inga r
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal for naturbruksutbildningar mellal Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursplung
i den ansvarsfordelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen
och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har fiirnyats med jämna
mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019
till3l december2O22.

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett forslag på nytt samverkansavtal for
naturbruksutbildningar att gätla från den I januari2A23.

Arbetet med det nya forslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det
nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och
fiirslag via de representanter som kommunalfiirbunden sarnt Göteborgs stad har i
samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.

Under vären2027 presenterades ett forslag baserat på utvärderingen och de önskemål
som fiirts fram sedan detnu gällande avtzletträdde i kraft. Innan fiirslaget skickades
på remiss ville samverkansorganet Politiskt Sarnråd Naturbruk att fler alternativ fiir
avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger forts
och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är
versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya forslaget innebär i korthet att:

r Avtalet fortsätter allvara tidsbegränsat och ska gälla från I januari 2023 till
den3l december2026.

r Avtalstexten ska vara lättare att forstå och är samlad i ett dokument.
o Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021
avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För
att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022 har tidsönstret
for att svara på denna remiss därfor begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå
har möjlighet att svara, och att det finns forståelse for den korta svarstiden. För att ett
nytt samverkansavtal for naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft kr'ävs alla
ferntio parters undertecknande.

Y'VVÄSTRA
CÖTALAN DS REGION ENV
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^o5a svarar nl
Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt
med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till
re gi on stvrel sen @v gre gi on. se. Ange diarienummer RS 202 1 -O l2l 6 i ämnesradeu

Ange även kontaktperson ft)r ed remissvar.

Planen framåt
Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i

beredningen av ett slutgiltigt avtalsforslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom
och representanter fiir kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsforslaget lämnas till
Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representantema

ör parterna är överens skickas avtalet därefter ut for beslut och undertecknande i
kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.

Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR:
robin.kalrnendal@vgregion.se

Sändlista:

Ale kommun

Alingsås kommun

Bengtsfors kommun

Bollebygds kommun

Borås kommun

Dals-Eds kommun

Essunga kommun
Falköpings kommun

Färgelanda kommun

Grästorps kommun

Gullspångs kommun

Göteborgs kommun

Götene kommun

Herrljunga kommun

Hjo kommun

Härryda kommun

Karlsborgs kommun

Kungälvs kommun

Lerums kommun

Lidköpings kommun

Lilla Edets kommun

Lysekils kommun

Mariestads kommun

Marks kommun

Melleruds kommun

Munkedals kommun

Mölndals kommun

Orust kommun

Partille kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Sotenäs kommun

Stenungsunds kommun

Strömstads kommun

Svenljunga kommun

Tanums kommun

Tibro kommun

Tidaholms kommun

Tjörns kommun

Tranemo kommun

Trollhättans kommun

Töreboda kommun

Uddevalla kommun

Ulricehamnskomm un

Vara kommun

Vårsårda kommun

Vänersborgs kommun

Ämåls kommun

öckerö kommun

Boråsregionen

Skaraborgs kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund

Regionutvecklingsnäm nden

Naturbruksstyrelsen

YatVASTRA
CÖTALANDSRECIONEN

Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar | 2022-01^128
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Samverkansavtal om naturbruksutbildning
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Version 2
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2. 1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ......
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Version 2

1. Allmänt
Detta samverkansavtai om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västr"a

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan 'avtalet'

De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen,
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma,

elever och studerande inom naturbruksområdet.

VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan meilan kommunerna och andra

länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande.

1.1 Avtalsparter

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 konrmunema i Västra Götaland ('kommunema')
och Västra Götalandsregionen ('regionen'). I avtalet benämns kommunerra och regionen
gemensamt som 'parterna'. Avtalet gäller under {tirutsättning att samtliga pafter beslutar att

teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om

beslutet ska fattas i kommungemensämma organ.

1.2 Omfattning
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och

Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.
Utbildningarna erbjuds vid skol enheterna:

. Sötåsen, med inriktningarna Lanlbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt
gymnasiesärskola.

r Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
. Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.

Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.

Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter.

För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera
skolenheter, eller besiutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska

samtliga villkor i detta avtal gäIla för sådan utbildning.

Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner,
Avtalet berör åven kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot
presumtiva elever och studerande.
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda

vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

1.3 Syfte

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha err trygg tiligång till moderna

naturbruksutbildningar med hög kvalitd till självkostnadspris inom gynnasieskolan,

gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och

fråmja samverkan mellan parterna med måiet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och

stimulera en hållbar utveckiing inom naturbruksområdet.

1.4 Bakgrund

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på

utbiidningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som giordes då.

Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum.

Naturbruksutbildningarna ger teorctiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga
för arbete inom och uweckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av spott- och

sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart

samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland.

Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande

lår- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av

entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både g5rmnasieelever och inom

vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva

arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter

gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta.

Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrådare för
aktuella branscher och frarntida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska

utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande

yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckJing på

naturbruksområdet.

1.5 Avtalstid

Afialet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på

nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta

förhandlingar.

1.6 Lagstiftning
Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen

(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk

gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi.
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1.7 Termer och begrepp

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning.
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk,
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog,
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan.

Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och

Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att iäsa till ett
nationelit program, eller söka en anstäl1ning. Programinriktat val (IMVNB) och

Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev.

Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till
någon av vuxenutbildningarna i avtalet.

Parterna år överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att ar,talet

behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta
förhandlingar.

2. Ekonomi
Naturöruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet
mellan parterna.

2.L Gymnasieskolan och gym nasiesärskolan

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesårskolan, till
självkostnadspris. Kostnaderna för g;.rmnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gyrnnasieskolans

naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 S och fastställs varje år

av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2
nedan). Priserna ska vara faststållda senast den 10 december året innan de börjar gälla.

Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras

berörda vårdnadshavare separat.

De g5rmnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påborjat en av dessa
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal

ersåttning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan.

För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden.

Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering

görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avståmningsdatum. I de fail en elev

avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15

februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering

sker i de fall en eiev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fali
betalas hela terminskostnaden.

Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlångas efter dialog

med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden

efter överenskommelse.

Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura

från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den.

Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar.

Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de

elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har

inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda iårandet (APL) är en obiigatorisk del av

gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen

svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Våstra Götaland.

I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan

elevernas bostad och platsen för APL.

Gyinnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet

redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år.

Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter låimnas till Politiskt Samråd

Naturbruk (se 3.1.1- nedan).

Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och

vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna

görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser.

De eventuelia över- och underskott som genereras i glnnnasieutbiidningarna balanseras

mellan verksamhetsåren.

Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller

privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun

för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på

en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför

Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska
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vara regionen tilllranda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende

vårterminen.

2.2 Yuxenutbildning
Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial

nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan.

För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar
per genomförd kurspoäng.

När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen eniigt 20 kap

21 $ skollagen skyrdsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande.

Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs

för utbildningen.

Avstämningsdatum för fakturering år L5 september respektive 15 februari. För studeranden

som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande
månadsskifte.

I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som

motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter

att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommulen för de poäng som

den studerande inte genomfört.

Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med

regionen om wxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud.

3. Parternas ansvar
Parterna år överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa

för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.

Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av

naturbruksutbildnin garn a.

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets
önskemåi när samverkansavtalet för åren 2019-2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet

syftar till att underiälta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De

ska fo{satt arbeta rned detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och

ledningsrådet.

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk
politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och

kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.
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Samrådet ska bidra till att avtalet övelakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas
prissättning, stategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess

uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som prcsenteras under
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen.

Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en

mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och
kompetensförsörjning inom natuöruksområdet med de kommuner som de företräder.
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet.

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk
Ledningsråd Naturbruk bereder alla årenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på

nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig.

Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats

i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på

naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i öwigt beslutas
gemensamt i ledningsrådet.

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar
Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive g5rmnasiesärskolans utbildningar,
inom naturbruksområdet.

Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västa
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.

Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.

Regionen ansvarar för organisationen av glnnnasieprogrammen och vuxenutbildningen på

g5rmnasial nivå inom naturbruksområdet.

Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt
utbud av naturbruksutbildnin gar.
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna.

Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15

september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen.

Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3
kap. skollagen. I de fall en eiev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall.

Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl iir
frånvarande i betydande utsträckning.

Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen.

3.3 Kommunens ansvar
Kommunen har alsvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.

Kommunen arlsvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations-
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som öwiga anordnare av
gymnasieutbildningar.

Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund-
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet.

Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd,

enligt vad som anges i 3 kap. 12 j $ skollagen. Informationen syfrar till att ge eleverna det
stöd de behöver och en god start på utbildningen.

Kommunen ansvaral för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen

regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan
kommun eller region. Informationen ska låmnas till regionen eller kommunernas
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna pianeras

stafia, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet.

Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbrirjat en utbildning
till dess att eleven fuilföljt sin utbildning, dven om utbildningen blir förlängd eller om avtalet
upphör att gälla.

4. Gemensamma utvecklingsområden
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara s5mkroniserade

och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna.
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av

gemensam karaktär.

5. Avtalsvård
Det formella ansvaret för att vårda och folja upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd

Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och

uppföljning av avtalet.

Avtalet ska utvärderas efter wå år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds

av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med

utvärderingarna är att på ett transparent och förnoendefullt sätt undersöka hur parternas behov

och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.

5.1 Tvister
Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala

förhandlingar. Om parterna inte når sams)n eiler en överenskommelse ska medling ske

mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar uweckling (BHU).

6. Underskrifter

För regionen För kommun

Datum Datum

Regionstyrelsens ordf örande

Regiondirektör
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen 2022-03-02

ARENDE 3

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete inom kultur- och
utbildningsförvaltningens verksamheter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner informationen

Sammanfattning av ärendet

En kommuns systematiska arbetsmiljöarbete syftar till att kommunen som arbetsgivare ska
arbeta förebyggande och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på

annat sätt far illa samt främja trivsel, engagemang och goda prestationer.

Det systematiskt arbetsmiljöarbetet är inte bara för de anställdas skull. Förbättringar av
arbetssituationen minskar sjukskrivningar och ökar produktiviteten. Kommunen får också lättare
att rekrytera medarbetare.

Kultur- och utbildningschefen informerar om det systematiska arbetsmiljöarbetet som
genomförts och genomförs inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-02

ÄRenor + Dnr KS 2022197

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet
2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för
kommu nstyrelsens verksamhet 202 1.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för intern kontroll $ 7 har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande
följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Som grund för
nämndernas styrning ska göras en riskbedömning. Utifrån den ska nämnderna varje år anta en
plan för intern kontroll.

Enligt $ 10 i reglementet ska nämnden senast i samband årsbokslut rapportera uppföljning av
den interna kontrollen till nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Kommunen har inte haft några gemensamma kontrollområden för 2021 utan varje nämnd har
antagit egna kontroller utifrån riskbedömning.

I kommunstyrelsens intern kontrollplan fanns 12 åtgärder och 17 kontroller, Av dessa har 22
genomförts, 2 genomföfts med awikelse, 4 är pågående och 1 är inte genomförd. I bilaga
framgår kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens resultat av
genomförda kontroller, avvikelser och åtgärder mot bakgrund av konstaterade awikelser.

De pågående och inte genomförda kontrollerna och åtgärderna som flyttas över till 2022 ärs
intern kontrollplan är: styrdokument för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och
maskiner (SBF), förslag till awikelse och incidentrappoftering, organisation för avvikelse och
incidentrapportering (KSF) och kaftläggning och hantering av avtal (KSF).

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021
. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021
. Kom m u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nstes krivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 mars 2022.
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KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Lena Francke

Ekonom

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rua ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2022-02-18 KS 2022197

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisa beth.ca rlstei n @ mel lerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet
202t
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för
kommunstyrelsens verksamhet 2021,

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för intern kontroll $ 7 har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande
följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Som grund för
nämndernas styrning ska göras en riskbedömning. Utifrån den ska nämnderna varje år anta en
plan för intern kontroll.

Enligt $ 10 i reglementet ska nämnden senast i samband årsbokslut rapportera uppföljning av
den interna kontrollen till nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Kommunen har inte haft några gemensamma kontrollområden för 2021 utan varje nämnd har
antagit egna kontroller utifrån riskbedömning.

I kommunstyrelsens intern kontrollplan fanns 12 åtgärder och 17 kontroller. Av dessa har 22
genomförts, 2 genomförts med awikelse, 4 är pågående och 1 är inte genomförd. I bilaga
framgår kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens resultat av
genomförda kontroller, awikelser och åtgärder mot bakgrund av konstaterade awikelser.

De pågående och inte genomförda kontrollerna och åtgärderna som flyttas över till 2022 års
intern kontrollplan är: styrdokument för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och
maskiner (SBF), förslag till awikelse och incidentrapportering, organisation för awikelse och
incidentrapportering (KSF) och kartläggning och hantering av avtal (KSF).

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens uppföljning av intern kontroll 2021
. Samhällsbyggnadsföwaltningens uppföljning av intern kontroll 2021

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148865
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Revisorerna

Tjänsteskrivelse

Komm unstyrelseförua ltningen

Datum Diarienummer
2022-02-tB K52022197
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Uppföljning åtgärder

Beslut om åtgärd Status Ansvarig + Rapportering-
sansvarig

Startdatum + Av-
stämningsdatum
+ Slutdatum

Kommentar 2021

Kartlägga riskbehörigheter
Genomgång av användarnas
behörigheter

t/ Genomförd Elisabeth Carlstein
Linn6a Stockman

2021-01-01

2021-12-31

Kvartal 4 2021 2022-02-14

Olika anvåndanoller och vilka behörig-
heter som är kopplad till de olika rollerna
har kartlagts.

(Elisabeth Carlstein)

Ateraktivera webbredaktörs-
nätverk och ta fram en rutin
för hur de ska arbeta med sin
del av hemsidan

y' 
Genomford Karl-Olof Petersson

Anna Granlund
202't-01-01

2021-12-3'l

Kvartal 4 2021 2021 -'12-02

Webbredaktörsnätverket har återaktive-
rats genom en Teams-kanal och har ge-
nomfört ett fysiskt möte under hösten.
En instruktion för hur innehållet på web-
ben ska hållas aktuell.

(Anna Granlund)

Kontinuitetsplan för backup i
organisationens interna ser-
vermiljö
Skyddet för organisationens in-
terna servermiljö behöver säk-
ras.

t/ Genomford Karl-Olof Petersson
Torbjörn Svedung

2021-01-01
2021-03-31,2021-06-
30,2021-09-30,2021-
12-30
2021-12-31

Kvartal 1 2021 2022-01-18

Ständigt pågående

(Torbjörn Svedung)

Ta fram en process för awi-
kelse-/incidentrapportering för
organisationen
En process ska finnas för att sä-
kerställa organisationens hand-
läggn ing för awiklelse-/inci-
detrapportering vid personupp-
gifts- och informations inciden-
ter.

V Genomford Karl-Olof Petersson
Torbjörn Svedung

2021-01-01

2021-06-30

Riskanalys Risk

Användare har felaktiga I
behörigheter i ekonomisy-
stem
Användare har för höga behö-
righeter och kan orsaka skada.
En användare kan göra alla mo-
ment. Rätt aftest vid utbetal-
ningar.

Felaktig information på
kommunens hemsida
lnformationen på kommunens
hemsida är föråldrad och upp-
dateras inte regelbundet av re-
spektive verksamhet

6

I lnformationssäkerhet
Brister iarbetet med informat-
ionssäkerhet.

12

Kommu nstyrelseförvaltn i n gen, I ntern kontrol I - rap port bokslut 1(5)
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Beslut om åtgärd Status Ansvarig + Rapportering-
sansvarig

Startdatum + Av-
stämningsdatum
+ Slutdatum

Kommentar 2021

Regelverket för kontanthante-
ring
Göra färdigt och implementera
regelverket för kontanthantering

y' 
Genomförd Karl-Olof Petersson

Elisabeth Carlstein
2020-01-01

2021-12-31

Kvartal 4 2021 2022-02-14

En ny rutin har tagits fram.

(Elisabeth Carlstein)

Ta fram en strategi I Genomförd Karl-Olof Petersson
Karl-Olof Petersson

2021-01-01

2021-12-31

Kvartal 4 2021 2022-02-'14

Kommuncheferna i4 D arbetar med
denna fråga.

Hos Sveriges kommuner och regioner
finns jurister att tillgå som kan ge rådgiv-
ning upp till en timma per ärende.

(Elisabeth Carlstein)

Kartläggning
Kartläggning av samtliga styrdo-
kument.

V Genomfcird Karl-Olof Petersson
Karl-Olof Petersson

2020-01-01

2020-12-31

Kvartal 4 2021 2022-02-11

En genomgång av samtliga kommunens
styrdokument har gjorts i kommunens
ledningsgrupp. Styrdokumenten har kart-
lagts i olika status. Om de är aktuella,
behöver uppdateras eller kan upphävas.
En tidsplan har åven gjorts för dokument
som behöver uppdateras.

(Elisabeth Carlstein)

Kartlägga hantering av avtal ) eågåenOe Karl-Olof Petersson
Karl-Olof Petersson, Lin-
n6a Stockman

2021-01-01

2021-12-31

Kvartal 4 2021 2022-02-11

Kommunstyrelseförvaltningens chefer
har redovisat vilket verktyg som används
för att kontroll när avtalen löper ut samt
hur de arkiveras.

(Elisabeth Carlstein)

Riskanalys Risk

Kontanthantering (central
risk)
Risk är dels att pengar hamnar i

fel ficka. Dels att personalen ut-
såtts för rånrisk i samband med
kontanthantering.

4

Saknar juridisk kompe-
tens
Felaktiga beslut, avtal etc. som
kan leda till kostnader och för-
troendeförlust.

I

Styrdokument
Gamla och inaktuella styrdoku-
ment som inte stödjer verksam-
heten

6

Uppföljning av avtal
Det finns en risk att avtalen för-
längs om det inte finns signal
när avtalet löper ut, vilket kan
bland annat medföra ökade
kostnader. Alternativt att avtals-
perioden går ut utan aft det
uppmärksammas och det sak-
nas avtal.

9

Kom mu nstyrelseförvaltn i ngen, I ntern ko ntrol I - rapport bokslut 2(5)
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Uppföljning kontroller

Kontroll Status Ansvarig + Rapportering-
sansvarig

Startdatum + Av-
stämningsdatum
+ Slutdatum

Kommentar

Stickprov på användares be-
hörigheter

y' 
Genomförd Elisabeth Carlstein

Linn6a Stockman
2021-01-01

2021-12-31

Kvartal 4 2021 2O22-O2-1'l

En genomgång har gjorts av alla använ-
dare för att säkerställa aft inga använ-
dare har för höga roller.

Som ett led i att säkerställa aft det inte
finns några risker genomförs nu vissa ar-
betsmoment genom två i signering.

(Linnöa Stockman)

Dialog med förvaltningarna
och ev. justering av framtagen
kontinuitetsplan.
Framtagna dokument ska prov-
tryckas på samtliga förvaltningar
och ev. justeringar vara gjorda.

y' 
Genomförd Torbjörn Svedung

Torbjörn Svedung
2021-O9-O'l

2021-10-31

En förteckning över organisat- 9 Genomförd
ionens interna servrar och
kontrollpunkter.
En förteckning över organisat-
ionens samtliga servrar och kon-
trollpunkter för dessa ska blivit
uppråttat.

Torbjörn Svedung
Torbjörn Svedung

202't-04-01
202',t-04-30,2021-05-
31
202't-06-30

Kvartal 1 2021 2021-05-05

Arbetet slutfört!

(Iorbjörn Svedung)

e-tjänst för awikelse-/inci-
dentrapportering
Tagit fram en e-tjänst för organi-
sationens rapportering av awi-
kelser/incidenter.

I Genomford Torbjörn Svedung
Torbjörn Svedung

2021-06-01
2021-06-17
2021-06-30

Förslag på remiss
Förslag till awikelse-/inci-
dentrapportering för organisat-
ionen ska gå på remiss till samt-
liga förvaltningar

) eågåenoe Torbjörn Svedung
Torbjörn Svedung

2021-03-01
2021-03-31
2022-12-3',1

Kvartal 4 202'1 2022-01-18

Behöver fortsätta 2022

(Torbjörn Svedung)

Förslag till awikelse-/i nci-
dentrapportering
Ett förslag till awikelse- / inci-
dentrapportering har tagits fram.

Karl-Olof Petersson
Torbjörn Svedung

2021-O1-01
2021-01-31
202',t-02-28

Kvartal 1 2021 2022-01-18

Lagt fram förslag

(Torbjörn Svedung)

y' 
Genomförd

Riskanalys Risk

Användare har felaktiga I
behörigheter i ekonomisy-
stem
Användare har för höga behö-
righeter och kan orcaka skada.
En anvåndare kan göra alla mo-
ment. Rätt attest vid utbetal-
ningar.

! lnformationssäkerhet
Brister i arbetet med informat-
ionssäkerhet.

't2

Kommunstyrelseförvaltn i ngen, I ntern kontrol I - rapport boksl ut 3(5)
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Kontroll Status Ansvarig + Rapportering-
sansvarig

Startdatum + Av-
stämningsdatum
+ Slutdatum

Kommentar

lmplementering av kontinui-
tetsplan.
EDS ska ha implementerat ruti-
nerna och efterleva dem.

y' 
Genomförd Torbjörn Svedung

Torbjörn Svedung
2021-11-01

2021-12-31

Organisation för awikelse-/in- #
cidentrapportering
Sätt upp en organisation för av-
vikelse-/incidentrapporteringen .

Ej genomförd Torbjörn Svedung
Torbjörn Svedung

2021-05-01

2022-12-31

Kvartal 4 2021 2022-01 -18

Arbetet behöver fortsätta under 2022

(Iorbjörn Svedung)

Rutin för kontinuerlig säker-
hetshantering av backup av
intern servermiljö
En rutin har tagits fram för hur
EDS hanterar backup av interna
servermiljön.

y' 
Genomförd Torbjörn Svedung

Torbjörn Svedung
2021-01-01

202't-03-31

Kvartal 1 2021 2022-01 -'18

Ständigt pågående arbete

(Torbjörn Svedung)

Rapportering
Rapportering av beslutad åtgärd

t/ Genomford Karl-Olof Petersson
Elisabeth Carlstein

2020-01-o1
202',t-12-31
2021-12-31

Kvartal 4 2021 2O22-O2-1 4

En inventering har gjorts av samtliga för-
säljningsställen Syftet är ett minimera
kontanthantering på de ställen de som
det är möjligt och istället använda kort
och swish som betalningsmedel. Samt-
liga försäljningsstållen har informerats
om reglerna.

(Elisabeth Carlstein)

Riskanalys Risk

Kontanthantering(central 4

risk)
Risk är dels att pengar hamnar i

fel ficka. Dels att personalen ut-
såtts för rånrisk i samband med
kontanthantering.

Kommunstyrelseförvaltn i n gen, I ntern kontroll - rapport boksl ut 4(5)
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Uppföljning åtgärder

Beslut om åtgärd Status Ansvarig
+ Rapporteringsansvarig

Startdatum
+ Avstämningsdatum Kommentar 2021
+ Slutdatum

Omstrukturera verksamhet. V Genomförd Magnus Olsson 2021-01-01
2021 -06-30
2021 -06-30

Kvartal 4 2021 2022-02-0g

Omorganisation utförd med lyckat resul-
tat.

(Magnus Olsson)

Uppdatera: PO-
LICY/BESTÄMMELSER FöR
NYTTJANDE AV MELLE.
RUDKOMMUNS TJÄNSTE.
FORDON OCH MASKINER
Ny policy finns beslutad och
distribuerad till chefsgruppen.

) eagaenoe Magnus Olsson 2021-01-01
2021-06-30, 2021-12-
30
2021-12-31

Kvartal 4 202'1 2022-02-03

Förslag finns framtaget och ute på re-
miss.

(Magnus Olsson)

Kontrollera/analysera ifall
detta problem finns i vår verk-
samhet.

y' Genomförd Magnus Olsson 2021-O1-O1
2021-12-31
2021-'t2-31

Kvartal 4 2021 2022-02-03

Kontroll genomförd utan anmärkning på
16 bilar fördelade på kommunens olika
verksamheter.

(Magnus Olsson)

Höja kunskapen om upphand-
ling och inköp av varor och
tjänster till förvaltningen.

I Genomförd med Magnus Olsson 2021-01-O1

2021-12-31

Kvartal 4 2021 2022-02-03
awikelse

Genomförd hos samtliga via information
på APT. Lathund är endast framtagen på
Serviceenheten.

(Magnus Olsson)

Riskanalys Risk

Brandkårcutryckningar
Akuta frågor riskerar att kull-
kasta verksamheten. Alla ären-
den ges högre prioritet utan
fastställda principer.

Kommunens bilar
Det finns en risk att kommu-
nens bilar används för privat
körning och privata ärenden.

Missbruk av kommunens
tankkort
Risk aft man använder kommu-
nens tankkort för tankning av
privata fordon och inköp.

Upphandlingsförfarandet
tillämpas inte vid inköp
Ramavtal saknas eller inköp
som överskrider upphandlings-
gränsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, lntern kontroll - rapport bokslut 1(4)
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Uppföljning kontroller

Kontroll Status Ansvarig
+ Rapporteringsansvarig

Startdatum
+Avstämningsdatum Kommentar
+ Slutdatum

Se över bemanning. y' 
Genomförd Magnus Olsson

Magnus Olsson
2021-01-O1
2021-06-30
2021 -06-30

Kvartal 4 202'1 2022-01-28

Genom omorganisation så har vi sett att
i nuläget så behöver vi inte ytterligare
administrativ personal.

(Magnus Olsson)

Se över organisation. y' 
Genomförd Magnus Olsson

Magnus Olsson
2021-01-01
2021-06-30
2021-06-30

Kvartal 4 202'1 2022-0'l-28

Förvaltningen har omorganiserat och
flyttat ut central administration på enhel
erna. Detta har geft ett bra resultat.

(Magnus Olsson)

Ny policy beslutad och distri- >
buerad till chefsgruppen.
Att policy är politisK beslutad
och utskickad till chefsgruppen.

Pågående Magnus Olsson
Magnus Olsson

2021-07-01
2021-12-31
2021-12-31

Kvartal 4 202'1 2022-02-03

Förslag är på remiss och är ej beslutat
ännu.

(Magnus Olsson)

Ta fram förslag till ny policy
för kommunens fordon.
Att förslag finns framtaget för att
beslutas politiskt.

t/ Genomförd Magnus Olsson
Magnus Olsson

2021-01-01
2021-06-30
2021-06-30

Kvartal 4 202'1 2022-01-28

Förslag finns framtaget och ute på re-
miss.

(Magnus Olsson)

Stickprov för att kontrollera
antal körda mil mot bränslein-
köp.
15 bilar plockas slumpmässigt ur
kommunens bilpark och analys-
eras.

y' 
Genomförd Magnus Olsson

Magnus Olsson
2021-07-01
2021-12-3',1
2021-12-31

Kvartal 4 2021 2022-01-28

Kontroll genomförd utan anmärkning på
16 bilar fördelade på kommunens olika
verksamheter.

(Magnus Olsson)

Riskanalys Risk

Brandkårcutryckningar
Akuta frågor riskerar att kull-
kasta verksamheten. Alla ären-
den ges högre prioritet utan
fastställda principer.

Kommunens bilar
Det finns en risk att kommu
nens bilar används tOr privat
körning och privata ärenden.

Missbruk av kommunens
tankkort
Risk att man använder kommu-
nens tankkort för tankning av
privata fordon och inköp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, lntern kontroll - rapport bokslut 2(4)
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Kontroll Status Ansvarig
+ Rapporteringsansvarig

Startdatum
+Avstämningsdatum Kommentar
+ Slutdatum

Genomgång av Upphandlings-
reglemente för Melleruds
kommun vid APT.
Aft genomgång är utförd och
protokollförd i APT protokoll.

y' Genomftird Magnus Olsson
Magnus Olsson, Peter
Mossberg, Anders Bro-
berg, Martin Zetterström,
Patrik Storm, Suzanne
Håkansson

2021-O1-01
2021-06-30
2021-06-30

Kvartal 2 202'1 2021-07-0g

Genomförd på APT

(Suzanne Håkansson)

Varje enhet tar fram lathund
med information var varor
avropas/beställs.
Lathund finns.

I Genomförd med
avvikelse

Magnus Olsson
Magnus Olsson, Peter
Mossberg, Anders Bro-
berg, Martin Zetterström,
Patrik Storm, Suzanne
Håkansson

2021-07-01
2021-12-31
2021-12-31

Kvartal 4 2021 2022-02-03

Har endast utförts på serviceenheten.
Övriga enheter har gått igenom det på
APT.

(Magnus Olsson)

Riskanalys Risk

U pphandli ngsförfarandet
tillämpas inte vid inköp
Ramavtal saknas eller inköp
som överskrider upphandlings-
gränsen.

Samhällsbygg nadsförvaltn ingen, I ntern kontrol I - rapport bokslut 3(4)
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltningen 2022-03-02

ARENDE 5 Dnr KS 2022195

Förva ltn i ngsboksl ut för kom m u nstyrelsen och kom m u nfu I I mä kti ge
202r

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av
investeringsprojekt och avsl utar ärendena.

Kommunfullmä ktige godkän ner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bokslut för
202L I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt
uppföljning av nämndens må1.

Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 7,4 mnkr, varav
Kommunstyrelseförvaltning +8,1 mnkr och Samhällbyggnadsförvaltningen -0,7 mnkr.
Kommunstyrelseförvaltningens höga överskott är till stor del en följd av covid -19 samt
medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala budgetresultat där övriga nämnder
hade sämre prognoser vid delårsbokslutet.

Affärsverksamheten redovisar ett underskott med -2,5 mnkr. Affärsverksamhetens resultat
redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar
inte resultatet.

Av kommunstyrelsen 5 nämndsmål bedöms samtliga uppnås helt.

Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överformyndarens och
valnämndens rapporter. Kommunfullmäktige redovisar ett överskott p3 0,2 mnkr och
överförmyndaren ett överskott på 0,1 mnkr.

Beslutsunderlag
o Bokslutsrapport 2021 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I mars 2022.
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Kom m u nstyrelsen/Kom m u nf u I I mä ktige

Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
202L

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av
investeringsprojekt och avslutar ärendena.

Kommunfullmäktige godkänner rappoften.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bokslut
för 202L I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt
uppföljning av nämndens må1.

Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 7,4 mnkr, varav
Kommunstyrelseförvaltning +8,1 mnkr och Samhällbyggnadsförvaltningen -0,7 mnkr.
Kommunstyrelseförvaltningens höga överskott är till stor del en följd av covid -19 samt
medveten återhållsamhet för att bidra till kommunens totala budgetresultat där övriga
nämnder hade sämre prognoser vid delårsbokslutet.

Affärsverksamheten redovisar ett underskott med -2,5 mnkr. Affärsverksamhetens resultat
redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och
påverkar inte resultatet.

Av kommunstyrelsen 5 nämndsmål bedöms samtliga uppnås helt.

Rappoften innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och
valnämndens rappofter. Kommunfullmäktige redovisar ett överskott pä 0,2 mnkr och
överförmyndaren ett överskott på 0,1 mnkr.

Beslutsunderlag
. Bokslutsrapport 2021 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Anna-Lena Andersson
Ekonom
0530-181 36

anna-lena.andersson@mellerud.se

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-2r KS 2022195

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Lena Francke
Ekonom

0530-181 25

lena.fra ncke@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se75
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Beslutet skickas till
Förva ltni ngsekonom Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Förva ltn i ngsekonom Sa m hä I lsbygg nadsfcirva ltn ingen

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-2r KS 2022195

Sida

z (2)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-02

ÄRrruor s Dnr KS 2022177

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommu n 2O2L

Förslag till beslut

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021.

2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges
revisorer.

3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.

4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreserven.
Reserven uppgår därefter till 27,1 mkr

5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till
2022.

6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med
367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten for skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas
med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat p3 +l,l mkr, vilket
är 30,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen
ett överskott på 53,0 mkr.

Det finns ett fleftal olika faktorer som har bidragit till den stora budgetawikelsen. De främsta
orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + 17,7 mkr samt lägre kostnader för
nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå budgetbalans.

UWecklingen av covid-19 har fortsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas bedrivna
verksamhet och skatteunderlagsprognoser. Samtliga nämnder visar överskott mot budget som
uppgår till totalt +10,1 mkr, vilket är vändning frän2020 års negativa budgetawikelseför
nämnderna på -5,7 mkr,

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr. Anledningen är främst en
högre skatteunderlagstillväxt för 2021 som innebär att skatteintäkter och utjämningsbidrag
redovisar överskott mot budget.

Kommunens motsvarar 7,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Nettoinvesteringarna
uppgick till 47,6 mkr. Investeringarna är 85,6 mkr lägre än budget, vilket beror på lägre
kostnader och investeringsbidrag för byggnation av Ängenäs särskilda boende samt
tidsförskjutna inom VA-verksamheten.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella- och
verksamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre arbetsmiljömål uppnås ett.
Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet uppnås, d.v.s. att intäkterna ska vara över
noll

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer, 2013-09-
25 5 72, kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar,
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FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-02

som överstiger ! o/o av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktige har
även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 o/o dv intäkter från skatter
och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges regler är för närvarande
27,I mkr, vilket motsvarar 4 o/o av 202t års intäkter från skatter och bidrag. En avsättning till
resultatutjämningsreseruen görs med 1,0 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter
till27,I mkr. Detfinns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en eventuelldisposition så får
det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av
låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till
nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 202I uppgår till 367 tkr och föreslås därför föras
över till 2022 och föreslås finansieras genom att höja budgeten for statsbidrag och utjämning.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning 2021
o Nämndernas bokslutsrapporter
. Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse

BILAGOR

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 mars 2022,

78



rr
1l
rtftI'
t

Kommunstyrelsen

Ärsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun
202L

Förslag till beslut
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för
202L.

2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till
kommu nfullmäktiges revisorer.

3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.

4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till
resu ltatutjäm ni ngsreseruen, Reserven u ppgå r dä refter till 27,L mkr

5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott
inte överförs till 2022.

6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år
överförs tll2022 med 367 tkr, Finansiering sker genom att budgeten för
skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat på +l,l
mkr, vilket är 30,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder
AB redovisar koncernen ett överskott på 53,0 mkr.

Det finns ett flertal olika faktorer som har bidragit till den stora budgetawikelsen,
De främsta orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + t7,7 mkr
samt lägre kostnader för nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå

budgetbalans.

UWecklingen av covid-19 har fortsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas
bedrivna verksamhet och skatteunderlagsprognoser, Samtliga nämnder visar
överskott mot budget som uppgår till totalt +10,1 mkr, vilket är vändning från
2020 års negativa budgetawikelseför nämnderna på -5,7 mkr.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr. Anledningen är
främst en högre skatteunderlagstillväxt för 202L som innebär att skatteintäkter och

utjäm n i ngsbid rag redovisa r överskott mot budget,

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-LB KS 2022177

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m unstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se79
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Revisorerna

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-tB K52022/77

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.ca rlstein @ mellerud.se

Sida
2 (2)

Kommunens motsvarar 7 ,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Nettoinvesteringarna uppgick tll 47,6 mkr, Investeringarna är 85,6 mkr lägre än

budget, vilket beror på lägre kostnader och investeringsbidrag för byggnation av
Ängenäs särskilda boende samt tidsförskjutna inom VA-verksamheten.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga
finansiella- och verksamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre
arbetsmiljömål uppnås ett. Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet
uppnås, d.v.s. att intäkterna ska vara över noll

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreseru för
att under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt
kommunfullmäktiges riktlinjer, 2013-09- 25 572, kan en reseruering till RUR göras

med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger
I o/o ?v skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktige har
även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 o/o av intäkter
från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges
regler är för närvarande 27,I mkr, vilket motsvarar 4 o/o äv 2021 års intäkter från
skatter och bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreseryen görs med 1,0 mkr
och resultatutjämningsreseruen uppgår därefter till27,l mkr. Det finns ingen likvid
fond som innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får det ske utifrån de
finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av låneskulden
är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig

resultat till nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 202L uppgår till 367 tkr
och föreslås därför föras över tll2022 och föreslås finansieras genom att höja
budgeten for statsbidrag och utjämning.

Beslutsunderlag

Ärsredovisning 202L
Kom m u nstyrelsens tjä nsteskrivelse
Nämndernas boksl utsrapporter
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn ingen 2022-03-02

ARENDE 7 Dnr KS 20211685

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknads-
enheten 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr itilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende2022

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.

3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag for arbetsmarknadsenhetens verksamhet för 2022
med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om
nivåhöjande ram.

Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt'lobbredo" från kommunstyrelsen för 2022
implementeras i befintlig verksamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning
gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad
kostnad på t mkr. För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden
som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid
OSA anställningar. Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr Målsättning år
2022 är att få ut 10 deltagare i OSA anställning. Beslut om en framtida inriktning som ovan
innebär att Melleruds kommun har en AME-verksamhet med insats som riktar sig mot
stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper.

Sveriges kommuners och regioner (SKR:s) prognostiserar ifebruari en betydligt högre utfall för
skatteintäkter än budgeterat. Tilläggsanslaget föreslås därför finansieras genom att höja
budgeten för skatteintäkter. Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens
budgetarbete.

Beslutsunderlag
r Socialnämndens beslut 202L-I2-2L,5 183.
. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Årendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 mars 2022,
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre lsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-02-22 KS 20211685

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0s30-181 37

elisabeth,carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunfullmäktige

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknads-
enheten 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr i tilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende2022.

2, anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäKer.

3, finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag för arbetsmarknadsenhetens verksamhet för 2022
med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om
nivåhöjande ram,

Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt 'tobbredo" från kommunstyrelsen för 2022
implementeras i befintlig verksamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning
gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad
kostnad på t mkr, För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden
som i dag uppbär ekonomisK bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid
OSA anställningar. Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr Målsättning år
2022är att få ut 10 deltagare i OSA anställning, Beslut om en framtida inriktning som ovan
innebär att Melleruds kommun har en AME-verkamhet med insats som riktar sig mot
stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper,

Sveriges kommuners och regioner (SKR:s) prognostiserar i februari en betydligt högre utfall för
skatteintäkter än budgeterat. Tilläggsanslaget föreslås därför finansieras genom att höja

budgeten för skatteintäkter, Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens
budgetarbete,

Beslutsunderlag
. Socialnämndens beslut 202I-I2-2L, S I83

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148882
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Beslutet skickas till
Ekonomichef
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförualtningen

Datum Diarienummer
2022-02-22 KS 2021/68s

Sida
2 (2)
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-02

Änrruor g Dnr KS 20221116

Tilläggsbudget 2022 - födogandeanslag

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. anslaget för förfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens
konto,

2. anslaget finansieras via genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med beslut om tilläggsbudget ijanuari aviserade majoriteten att de hade för avsikt
att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022, om skatteunderlagsprognosen
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos fortfarande visade på samma positiva
utveckling av skatteunderlaget.

SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare utveckling för 2021-2023
och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget, än deras tidigare prognos
från december. Enligt senaste prognosen visar skatteintäkter och utjämningsbidrag en positiv
budgetawikelse på tS mkr. Samtidigt råder en osäker utveckling av samhällsekonomin med
anledning av kriget i Ukraina, Därför finns det anledning och tillämpa försiKighetsprincipen för
utökning av budgetanslagför 2022.

Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella statsbidrag
till 2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande anslag till nämnderna. Av det
prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr, att tillföras förfogande anslaget. Det ökade
förfogande anslaget är tänkt att användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation
till nämnderna för energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under
året om det visar sig att inflationen kommer ligga kvar på en hög nivå. Nämnderna erhöll i

budgeten ttll2022 en inflationskompensation på 0,5 o/o. SKR:s prognos för inflationenför 2022
är 2,8 o/o (KPIF).

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse

Ärendet hehandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I marc 2O22,
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Datum Diarienummer
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0s30-180 00
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Kommunfullmäktige

Tilfäggsbudget 2022 - föfogandeanslag

Förslag till beslut
Kommunfullmä ktige besluta r att:

Anslaget för förfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser
kommunchefens konto. Anslaget finansieras via genom att höja budgeten för
skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om tilläggsbudget ijanuari aviserade majoriteten att de

hade för avsikt att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022,
om skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

prognos fortfarande visade på samma positiva uWeckling av skatteunderlaget,

SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare uWeckling för
202I-2023 och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget,
än deras tidigare prognos från december. Enligt senaste prognosen visar

skatteintäkter och utjämningsbidrag en positiv budgetawikelse på 13 mkr.
Samtidigt råder en osäker uWeckling av samhällsekonomin med anledning av
kriget i Ukraina. Därför finns det anledning och tillämpa försiktighetsprincipen för
utökning av budgetanslag för 2022.

Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella

statsbidrag till 2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande
anslag till nämnderna. Av det prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr,

att tillföras förfogande anslaget, Det ökade förfogande anslaget är tänkt att
användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation till nämnderna för
energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under året
om det visar sig att inflationen kommer ligga kvar på en hög nivå. Nämnderna

erhöll i budgeten tll2022 en inflationskompensation på 0,5 o/o, SKR:s prognos för
inflationen för 2022 är 2,8 % (KPIF),

Morgan E Andersson
Komm u nstyrelsens ordföra nde

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148885



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSIISTA

Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n g en 2022-03-02

ARENDE 9 Dnr KS 202219t

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om seruice till funktionshindrade (LSS) tl2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(rapport L12022).

Sammanfattning av ärendet

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

verktällighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. De
insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

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

För första rapporttillfället 2022 finns

r Ett beslut SoL 4 kap 1 $ kontaktperson, resursbrist,

o Ett beslut LSS 9 5 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande.

o Ett beslut LSS 9 5 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackatja
till nytt erbjudande med preliminärt datum L mars 2022.

Ovanstående har inrapporterats till NO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut2022-02-15, 5 20.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Ärendet behandlas av arbetsutskottet uid sammanträdet den I marc 2O22.
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Kommunfullmäktige

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om senvice till funktionshindrade (LSS) 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verktällda beslut inom tre månader
(rapport 112022).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rappofteringen avser också
avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för
avbrott, De insatser som avses med skyldighet att rappoftera är följande:

. SoL-äldreomsorg

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

För första rapporttillfället 2022 finns

o Ett beslut SoL 4 kap 1 $ kontaktperson, resursbrist.

r Ett beslut LSS 9 S 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande,

. Ett beslut LSS 9 5 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet, Har
tackat ja till nytt erbjudande med preliminärt datum L mars 2022.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2022-02-L5, g 20.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltn i ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148887



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022"42-L5

sida
7

520 Dnr SN 2022.144

Redovisning av ei verkställda beslut rapporteringstillfälle 1

2A2Z

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 1 2022.

Sammanfattning av ärendet

Ett beslut SoL 4 kap 1 $ kontaktperson, resursbrist.

Ett beslut LSS 9 S 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till ke (3) erbjudande.

Ett beslut LSS 9 S 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackat ja till

nytt erbjudande med preliminårt datum 1 mars 2022'

Har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

r Tjänsteskrivelse

Förclag tilt b6lut På sammanträdet

Ordfciranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkstållda

beslut rapporteringstiltfälle I 2022-

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller det[a'

Beelutet skickas till
KommunfullmäKige
Revisorerna
Socialchef

lusterän

t\;;
Utdragsbestyrkandesrgn
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-02

Änrnoe ro

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

B. PERSONALÄRENDEN

B 6 Anställningens upphörande

6.1 Uppsägning S L-312022

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFöRVALTNINGEN

D 17 Samhällsbyggnadsförualtningens taxe- och bidragsärenden

17.4 Bostadsanpassningsbidrag g L12022
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-02

ARENDE 11

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om:

. Byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2022, g 4, att bevilja strandskyddsdispens
frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus på fastigheten Ryr 1:136. Dnr2021.226.

. Byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2022,5 5, att bevilja strandskyddsdispens
frän7 kap. 15 g miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av Wå

komplementbyggnader på fastigheten Järns-Bön 1:45. Dnr 2021.319.

. Byggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2022,5 6, att bevilja strandskyddsdispens
frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad, garagel carport, på fastigheten Norra Kroken 1 : 16.

Dnr 2021.296.

o Finansiell rapport per 2022-0L-31. Dnr KS 2022/85.

. Länsswrelsens beslut den 16 februari 2022 efter uppföljning av kommunens
krisberedskapsarbete. Dnr KS 20221 36

. Dalslands miljö- och energiförbunds sammanträdesprotokoll 17 februari 2022.

. Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll L7 februari 2022.
(Två protokoll)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-02

Änrnor rz

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.

91



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-O3-02

ÄRenoe rg

Rappofter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-O3-O2

ARENDE 14

Information om Vi- projektet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vl-projektet, som är Wåårigt och startade i augusti 2020, som ägs av Västra Götalands-
regionens folkhögskoleförvaltning och medfinansieras av ESF. Projektets mål är att unga som
varken arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb
eller studier.

En växande andel av Västra Götalands unga står utanför arbete och studier, De kallas ofta
"hemmasittare" eller UVAS - unga som varken arbetar eller studerar. Västra Götalandsregionen
(VGR) och kommunerna har ett stort ansvar för att dessa individer. Målet har varit att nå 1000
unga i åldrarna L5-24 år som är eller riskerar att bli UVAS.

Budget för projektet är nästan 100 mkr under två år, Samverkanspartners i projektet är
kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor,
vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg, Högskolan Väst, Uppsala universitet
samt 19 kommuner.

Projektet knyter an till Fullföljda studbroch andra framgångsrika satsningar som drivs av Västra
Götalandsregionen och kommunerna.

Delprojektledaren, rektorn för Dalslands folkhögskola och ennhetschefen för Folkhögskole-
forvaltningen Västra Götalandsregionen lämnar en aktuell information om Vi-projektet.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-03-02

Änenor rs

Information om Samordningsförbundet Väst

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen,

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och
Strömstad bildar til lsam mans med Arbetsförmedl ingen, Försä kringskassa n och Västra
Göta la ndsreg ionen Samord n ingsförbu ndet Väst.

Förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)
De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan pafterna.

Ordföranden och förbundschefen för Samordningsförbundet Väst informerar om förbundets
verksamhet och aktuella frågor.
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