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Information 
 
Kan du inte närvara? 

Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till  
respektive partis gruppledare eller annan som partiet utsett. Denna person ansvarar för att  
ersättare kallas och rapporterar detta till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se  
eller telefon 0530-181 04 senast klockan 12.00 sammanträdesdagen. 
 
Adressändring? 

Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas till 
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se. 
 
Motioner 

Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen  
före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare  
får motionären själv kopiera upp om den ska lämnas på sammanträdet. 
 
Interpellation 

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

Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 
dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt interpellationen få ta del av svaret senast 
dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. 
 
Fråga 

En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 
fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör besvaras 
under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.  
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

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

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-05-20

Änrnor 1 Dnr KS 20201273

Prognos L|åO2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Första prognosen för 2020 visar ett negativt resultat på minus 2,2 mnkr, vilket är minus
15,1 mkr sämre än budget.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på minus 17,3 mnkr medan övriga
finansieringsposter beräknas bli 8,7 mnkr bättre än budget. Skatt och bidrag är minus 7 mnkr
sämre än budget. Finansnettot beräknas bli 0,5 mnkr bättre än budget.

Av de fyra finansiella målen uppnås 1.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2020, 9115, att uppmana de nämnder som visar
underskott att arbeta för en budget i balans.

Beslutsunderlag
. Prognos L12020
. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, S 115

BILAGA



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Justerandes s

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-13

sida
2L
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Prognos 1.I2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Kommunstyrelsens beslut

Dnr KS 20201273

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en

budget i balans.

Protokollsanteckning

Michael Melby (S), Thomas Hagman (S) och Marianne Sand Wallin (S) lämnar följande
protokol lsa nteckn i ng :

S-kommunala gruppen anser att Kommunstyrelsen snarast bör ge kommunchefens
ledningsgrupp i uppdrag att se över möjtigheterna att ta fram förslag till förändringar i både
drift- och investeringsbudget under 2020 för Melleruds kommuns bästa.

. Covid -19 och hur de kommer aff påverka både kommunens inkomst- och utgiftssida.
Skatteprognosen (29/4) visar att kommunens minskade egna skatteintäkter för tillfället vägs

upp av den ökade delen av regeringens staHbidrag, så att 2 o/o målet kan uppnås. Det är en
mycket osäker prognos eftersom det är oklaft om ytterligare minskade skatteintäkter kommer
att kompenseras av staten under 2020. Osäkerheten kring 2 o/o målet 2020 är därför mycket
stor, och behovet av att ta fram ett scenario för en drifu- och investeringsbudget i balans kan
inte nog understrykas.

' Den stora obalansen i kommunens fördelning av sitt ekonomiska utrymme mellan drift
respe ktive i n ves te rin ga r 2 02 0.

Åre9 första prognos på helårsutfallet visar driften via nämnderna ett underskott på ca. 123
miljoner för 2020. För oss fritidspolitiker är det omöjligt att fti112 pengaströmmarna när det
gäller netto- och bruttokostnadsramar och utfallen av olika beslut kring sparåtgärder som tagrts.

Vi är osäkra på hur långt kommunstyrelsens tillsynsplikt sträcker sig men frnner att båda
nämndernas ekonomiska redovisning i prognos 1 /2020 har mycket stor förbättringspotential.
Det råder dock inga tuivel om att nämnderna är underbudgeterade och att deras medel inte
räcker till att klara driften av nämnderna i kommunen.

Årets första prognos på helårsutfallet för punkten A, Investeringar som finansieras med egna
medel en ökning på nära 60 miljoner kronor (1023 - 166,9) där en del av orcaken är att
investeringar som inte hunnits med 2019, nu flyttas över till 2020. Vi har svåft att se att hela

det tänkta investeringsutrymmet kan tas i bruk 2020 helt oreflekterat. Kommunfullmäktige
beslutade i februari 2020 att fastsälla Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun att gälla

från budget 2021, men uppenbarligen finns ett utrymme för att granska investeringar som kan

anstå innevarande år och hämta engångsbelopp till driften av nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

Första prognosen för 2020 visar ett negativt resultat på minus 2,2 mnkr, vilket är minus

15,1 mkr sämre än budget.

r,g

Utdragsbestyrkande



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Justeran

SAM MANTRADESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2020-0s-13

sida
zz

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på minus 17,3 mnkr medan övriga
finansieringsposter beräknas bli 8,7 mnkr bättre än budget. Skatt och bidrag är minus 7 mnkr
sämre än budget. Finansnettot beräknas bli 0,5 mnkr bättre än budget.

Av de ffra finansiella målen uppnås 1.

Beslutsunderlag
. Prognos L12020
o Kommunstyrelseförualtningens prognos L12020.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens progons L 12020

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordfdranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en

budget i balans,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
T.f. kommunchefen
Ekonomichefen
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

"*

Utdragsbestyrkande



ft
at,II
llI't

Kommunfullmäktige

Prognos L|2,O2O

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en

budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Första prognosen för 2020 visar ett negativt resultat på -2,2 Mnkr, vilket är -15,1 mkr sämre än
budget.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget p3-t1,3 mnkr medan övriga
finansieringsposter beräknas bli 8,7 mnkr bättre än budget. Skatt och bidrag är -7 Mnkr sämre
än budget. Finansnettot beräknas bli 0,5 Mnkr bättre än budget.

Av de fyra finansiella målen uppnås 1.

Beslutsunderlag
. Prognos 112020
. Kommunstyrelseförvaltningens prognos L12020.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens progons U2020.

Beskrivning av ärendet

Prognos I för 2020 visar på ett negativt resultat pä -2,2 Mnkr, vilket är -15,1 Mnkr sämre än
budget. Det sämre utfallet beror framförallt på nämndernas underskott men även på lagre
skattintäkter,

Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige. Detta
drabbar sysselsättningen och lönesumman och därmed också skatteunderlaget, trots de
åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin. Enligt Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) beräknas skatteunderlagstillväxten bli den lägsta på 20 år.
Senaste prognosen från SKR innebär 25,9 Mnkr lägre skatteintäkter och utjämningsbidrag i år.
Detta kompenseras delvis av ökade generella statsbidrag till kommunsektorn för 2020, vilket för
Melleruds del innebär 18,9 Mnkr i tillskott.

Nämnderna prognostiserar ett underskott på -17,3 Mnkr, varav socialnämnden -11,1 Mnkr och
kultur- och utbildningsnämndens -5,9 Mnkr. övriga finansieringsposter beräknas bli 8,7 mkr
bättre än budget. Bland annat för ersättning från staten för sjuklönekostnaden dag 2-t4 för
april och maj och nedsättning av arbetsgivaravgiften.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-20 K520201273

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se
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MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefo rva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2020-04-20 K520201273

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 32
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Sida

2 (2)

Prognostiserat resultat innebär att balanskravet inte uppnås och endast ett av fyra finansiella
mål nås.



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g en 2020-05-20

ARENDE 2 Dnr KS 20201299

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 20tg

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

o VA-verksamhetens årsrapport 2019.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, g 148.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, I 103.

BILAGA



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

J uste

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-13

sida
B

5 r03 Dnr KS 20201299

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrappoften för VA-verksamheten för år 2019.

2. årsrappoften görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida,

Sammanfattning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna,

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verkamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. VA-verksamhetens årsrapport 2019.

. Sam häl lsbygg nadsförualtn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 148,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för VA-verkamheten för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

t'#
Utdragsbestyrka nde



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-05

sida
10

S 148 Dnr KS 20201299

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 20f9

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019,

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och göras

tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verkamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. VA-verkamhetens årsrapport 2019.
o Samhällsbygg nadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C)l Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa årsrappoften för VA-verksamheten för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbygg nadschefen
Enhetschefen VA

Ekonom sam hällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2020-04-24 KS 20201299

Anders Broberg
VA-chef
0530-183 96

anders. broberg@mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft zOLg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom

Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

o VA-verksamhetens årsrapport 2019

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488



MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-05-20

ARENDE 3 Dnr KS 20201297

Fjärruärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 201rg

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2019.

. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 152.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, 5 104.

BILAGA



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2020-0s-13

sida
9

S 104 Dnr KS 2020/297

Fjärruärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

o Fjärruärmeverksamhetens årsrapport 2019,
. Sa mhäl lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 152,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige besluta r att

1, fastställa årsrapporten för Fjärruärmeverkamhetens för år 2019.

2. årsrappoften görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Justerandes Utdragsbestyrka nde



METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-05

sida
14

S r52 Dnr KS 20201297

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappott 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019,

2, årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida,

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas, fastställas

av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten inom

Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

o Fjärruärmeverksamhetens årsrapport 2019.
o Sam häl lsbygg nadsförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.

2, årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes si Utd ragsbestyrkande



nIIII
r"l
-tilt-
Jr

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g n ad sc hefe n

Enhetschefen tjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2020-04-24 K520201297

Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter. mossberg@mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.

2. årsrappoften görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,

fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförualtningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten

inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2019

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-05-20

ARENDE 4 Dnr KS 20201298

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten for år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Sammanfattning av ärendet

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verkamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrapport 2019.

. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

. Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, S 155.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, 5 106.

BILAGA



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

J ustera n

SAM MANTNÄOTSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-13

sida
11

S 106 Dnr KS 20201298

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrappott 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida,

Sammanfattning av ärendet

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,

fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2019,

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrapport 2019.

. Sam hä I lsbygg nadsförva ltn ingens tjä nsteskrivelse,

. Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 155,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

;r*
Utdragsbestyrka nde



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-0s-0s

sida
17

5 rss Dnr KS 20201298

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 201.9

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019,

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Sammanfattning av ärendet

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrapport 2019.

. Sam hä I lsbygg nadsförva ltni ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019,

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida,

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sa m hä llsbygg nadsforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-24 KS 2020/298

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport zOLg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida,

Sammanfattning av ärendet

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrapport 2019

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbygg nadschefen
Ekonom sam hällsbygg nadsförvaltn ingen

Postadress
Melleruds kommun
Samhäl lsbyggnadsförvaltn ingen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-05-20

Änrnoe s Dnr KS 20201225

Samord n i ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mel lerud, å rsredovisni ng för zOLg

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, verksamhets-
berättelse och revisionsberättelse för 2019. Verksamheten redovisar ett överskott på 340 tkr.

Förbu ndets revisorer ha r g ra nskat årsredovisn i ngen och ti I lstyrker a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2019.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2020-03-20, 5 33.

. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 146.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, 5 116.

BILAGA



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-0s-13

sida
23

5 116 Dnr KS 20201225

Sa mordn ingsförbu ndet Vä nersborg/ Mel lerud, å rsredovisn i ng för 2Ol9

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkän ner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för är 2019.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, verksamhets-
berättelse och revisionsberättelse för 2019. Verksamheten redovisar ett överskott på 340 tkr.

Förbu ndets revisorer ha r g ra nskat å rsredovisn i ngen och til lstyrker a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2019.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2020-03-20, 5 33
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 146.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1, godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verkamhetsåret 2019.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

-;1
Utdragsbestyrkande



MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-05

sida
8

s 146 Dnr KS 20201225

Samord n i ngsförbu ndet Vänersborg / Mel lerud, å rsredovisn i ng för 20 19

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, verksamhetsberättelse

och revisionsberättelse för 2019.

Förbu ndets revisorer ha r g ra nskat årsredovisn i ngen och til lstyrker a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2019.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2020-03-20, 5 33'

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verkamhetsåret 2019,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sa mord n ingsförbundet Vä nersborg / Mel lerud, å rsredovisn ing 20 19

Förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfaftning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,

verksam hetsberättelse och revisionsberättelse för 20 1 9.

Förbu ndets revisorer ha r g ra nskat å rsredovisn i ngen och ti I lstyrker a nsvarsfri het.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2019.

. Sanrordningsförburidet Vänersborg/Mellerud beslut 2020-03-20, g 33'

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mellerud

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-04-2r K520201225

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kom munstyrelseförva ltnin gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se
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Från : Lind a Sätersta m < Li nda.Satersta m @va nersbo rg.se>

Skickat: den 31 mars 2020 15:30

Till: Benny Augustsson <benny.augustsson@vanersborg.se>; Gunnar Lidell <gunnar.lidell@vanersborg.se>;

Eva Pärsson <eva.parsson@mellerud.se>; Morgan E. Andersson <morgan.e.andersson@mellerud.se>; Eva

Johansson <eva.johansson@vanersborg.se>; lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>;

Kom m u nstyre lseförva ltn i ngen, Vä nersborgs kom m u n <kom m u n @va nersborg.se>

Kopia: daniel.jensen.mellerud@hotmail.com; Dan Nyberg <dan.nyberg@vanersborg.se>

Ämne: Ärsbokslut 20L9

Hej!

Bifogat finns det underskrivna årsbokslutet för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud inkl

revisionsberättelse för 2OL9 samt det beslutande protokollet.

Tacksam för en bekräftelse på att årsbokslutet mottagits.

Med vänlig hälsning

Linda Säterstam
Förbundschef
Sa mord n in gsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud

Besöksa d ress: Su ndsgata n L6, 462 33 Vä nersbo rg

Postadress: c/o Vänersborgs kommun,462 85 Vänersborg

Telefon: 0703-650 750
Hemsida: htto://sa mverka nvs.se/sa mord ni rbu nd-i-vaster/va nersborsme llerud/
E 

Face book: https://www.facebook.comlsa mord n ingsforbundet/

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:238647&frame:l 2020-04-27



SAMORDNINGSFöRBUNDET
VÄNERSBORG/MELLERUD

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammantrådesda!um
2020-03-20

erar om risker för förlrunclsfinansierade

rsonal för grunduppdrag med

sida

4

E 33 Dnr 2020.001.013
Årsbokslut 2019
ftirUunOsChef för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och ekonom på

Fkonomiservice, Regionservice på Våstra Götalandsregionen har sarnmanställt
årsredovlsning 2019 for Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.
Årsredovisningcn är uppråttad enligt lagen om kcmmunal bokförlng och reclovisning
(2018;597). Ärsbokslutet var bifogat kallelsen tillsammans med revisorernas
granskn i ngsrapport.

Beslut
Styrelsen beslutar att anta årsbokslutet och sända det till parterna

534
Presidiet informerar

har haft kontakt med SOBONA a ngående p rdnings-
förbu ivare. Förbundschef och n har haft tät kontakt
utifrån ansökan till uiifrå n rna på dagordningen.
Presidiet har undersökt i mmanslagning av förbundet. Parterna

o
pä

både styrelsenivå och n I5a ndet Vänersborg/Mel lerud
har visat intresse sam manslagning

Bes
sen ger presidiet i uppdrag att jobba vidare med sammanslagning av

samo rd ni ngsförbu ndet,

s 35

Förbu ef informerar om att riktlinjer tagits fram för ngen av covlD-19
(D.nr 20 ,000) i förbundsfinansierade Riktlinjerna utgår

.- o
rrran

folkhålsomynd rekommendationer. Va edlemsparts riktlinjer for a rbete
med deltagare samt nde i dning gäller för sarnverkanspersonal
fr.ån den parten. Förbund
insatser:
- Parterna kan kalla

myndig hetsutövni ka
sam
nge sen att insatsen inte kan utföras

som planerat att kostnaden för personal r i förhållande till budget
- Insatse n inte genomforas enligt uppdra vning, t.ex. utförs inte

gru iteter. Detta innebår att deltagaren ett at stöd ån vad som
vid start.

Beslut
Styrelsen noterar informationen

rtJ\
\t' I

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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Rnvrstilnshe råltnlsn
för Sam*rdningsforbi/nrl€t V,ilnersborgiMellerud. crg rtr 3?200S'?048

Rapport om årsredovisningen

Ullålåtl{,en
Vi hag u?fdrt en reyisicn av årsr*dsvi€n:ngefi lör -Qarn*rdnrngsforhun.lel Vilirersbcrg;.rsfiellerrrd iöi iir 7r,11!.1

iagen or,'r konrmunal baklsring och redcv,sfling. FOrval:ilirrEsi..eråne;ser1 år färcn:lg r"rted årsrcdtvislingens *vriga delar

Vi iillstyrker dåf0r att resultåtiäkniilEen 0rh bsisnsråkningen lör iörllufidet iä$tstilll**

0rur':rt för r.rllalandert

år cbersenile i frirhåliande tiii forbun.Je: er':ligt g+d revisorssad i Sueriqe ccli har; övrigl f,,rligloii vå:t y'ik*seirske arisvår ånligl dess3 hr;tv

Vi änser ålt de reviei0nsbevis vr har rni!ån:tåt år tilåråcklige ocl: åadanr*lsenlig;! 5o.n giui-xl f+r ,/åri: uil,ilärxlefl

Styrelserts ffnsvclr
Dri år styrclsan $öm hår sns\,årel lfti äii årsradovr$eri*''qe,i upFrfiilils
ffh åt{ d€l ger ön råitvieande biid efliigt hg*n tftr k{ifivilr.inäl boi;lö"
rirlg ach .e,Jcvisning. Styrelåeil aniv3rai &ven iör deil :rlt*ino !.oåiu*il
s$r:r d€n hedcrnet ål i"leid!'åridig fÖr att uppråitå e{,' årsfedovlsnrn?
sö,'?r i.'!te jnnshåller någrä våserrtliga ielåklighelei. r,*re sri desse be-
r+r aå oegefliilShåter elle. firisstug

!,/iJ upprilt!;!rCel åv årår*ats?is$å:gen ån3vårår 5lytnlgen fr,r t-:cdö:rt-
11:nrqsri ä, fcrbundrils törr*jita ;rli f*J15å!(a v*ii\strr'Ilheliln. De rt uirpiy-
s*i. .lår 5r år ti'Jån1i?l'gl. r;rrr fotltåii*nde* 5$T! kån oåvr}'kå feli'tågån
aii t-{5*ilä verksamhelei i}'ih ai? .rjrvår,Jå snls{å;1del s.rl fa.'tsåit
drifi. AiltagärJ*e{ €.i: {orl$stl drifi {iila{nOäs docji jil* cm slyrerscn av-
sei iilt likv:rje;a förbu*aei. u$pheråi in+d cgrk$tnlftåier *iler rni* hsr
nijg{x rc;ilisiiåkl ;lii*rJräirc lrll nil 3or* fiåltot i,v dellå

Rgvis0lng åtn*virr

Våra rnal år ålt uppnå ** r*t;rg grad sv såkerhel on) iruirJvrria arsie-
dovisningen å*m heihet !nte iinehålier någrå våseriiiiga ieiåktiEhetel..
vars sig dessa bergr på oegeiitligheier eilår firi$slag. ich åit lånrnå
er: revi$ior,gbetått€isr-, -c{)l!: ini€håiier vårå ultäiander!. RirliiU s:iker-
hei år e* h*g giaii av sakerhei. r;ren är inger *srönlr tcr åil tn !errå
rcr: $ctn irlfors sn{iåt *cd r',}vi$iön35eC i $verige å,ilii! l:,crr-}nter i}lt
irBpl**kå en "'å5efillig fålaktiilhsl cm *fi sådå.! fi;:ns lreiaxtitlhe ter
i:an {jppslir Bå lirund av rreienlli$l:eler elier {riit$tat of,lr ;n$es vara
ea$e{rlli$a orn de enskiil €:ier t;i!$a{ltfiairs irr,rlgen k3,: töivåillas trå-
qer{.a 4e €ko.'icfiiska besi'.il scfi] äil'iåndare fatia. meci 'grr:rd ! årsre-
,i+vrsningen

iic{i liei ffe efi f{:visicn grijgl q${ i*!;s!firsse..! fin!,afldsr vi prnfc'ls-
;oneii! srirdane rlcir har €n i::råfcgsii:nelii ghe*trsl :listiililiirls under
fieia i*vliifri*n IJåst1:ioilr

* jiler':li*erål ceh bed+fi€. vl rirk*rftff icr vååe*tIgå ieiai(?rgne:er r

årsrejcvisr':i*gen. taie sig dessa beror på eegenåligheigr ei!ei
nr:ssiag. ul{+r*iar *ch utfa. gfan€knifigsåtgåtder lliatld d,'Litai ui-
ritåil ,fessa risker nch annä*tlår revisrcr':sbesis son äf l;;lråci;:li!:
eih ändarn€rlgenl;ga iår alt irigöia €n gr*cd iot vårn ,Jti;lanilen
Rigi{er iör å!i lni€ upptacl:a an vå-aerrtlr$ lelahlighet tiil lål;d av
ceäert:i-qhetea år h{:e re Ar1 lci efi r,åsenlli$ fe:akllihet soil1 r'i-
.*r på riisclag. efiereorr, c*genllighetei kan i*reiaita egerande

' 
flsskopi, i$rfäl$k*lng. åvsiktiiga uieiåmnandc*. felaki;g infcrr:'

ali*n eils, åsir,ösaltlande av i!1t9fn koi'litoli

__ ulvirid*rar vi iäfitiiiliislari i de redcvlsi;'l:gsor;nciplr sofi] ail.
vånds +ch rimli4he?er i siyr*lse r:s riopskätltijngar i tLldcv;s-
n;n{;e r': Sch irilitc r;t r,'jC :r l}Fiy -ai: 

rr:,1 ä,

- 
drai'ri L.n slulsårlg al*r iii?'l.;Bl'.1liEler1 i åti styr.:iset: ånvander aln-

lagändet on-: forigait fii;fl r;d ililBiåilå*då1 ;lr *fsrgdav!5r1[l(ten
V; dr.:r +ckså €il 51il!5415. l:ed g;irrirt iite ilhårllacj* re r'rsions
tle,Jige:r, *n: hiir\p*a det f{nns nårJot: vå3*ntlig *sihe.h*tsfai:-
lcr scm av5*r SiiCåfia iiiinddlser 4i'er iorhåiiänd*n 5o!ll lå3
le,Jä lil; tlelyijändä iv'v9l cr? ierhrrn4cts f+r'r}1åqa Fli fcfisäiii
verltsaErih*te* Ott; vi <irlj sintsals€fl åti Cei ftifis er ?å5or1ii'S
*5å1.:*rha.tsläklsr r:;isie vi i r*?lslolrsherS?lalsei,t fi*iili, uFf]fi}årk'
s;tmiie?i,r 1';å L;pn)ysnrt:gar;:ir r åi*€rlcvjsi;!1tei: crn d*l1 v,:l^

åsnli:iia osiikcri)€ isf.rkitrr! i:iirr cili :'åd;:nl rip;:iysir*tgrr t lr
ci;ilraickii!,!. n ;cc;!i*;a r;ili!..fl dÖ! rF''i {irsi*dilvJ5ft ili:c ri \,å ra
s:rit$a:s*r baseras på ij* re','isi*::-:,br:vis sc$r irihåmlas fiert tt;i

daft.fle$ f*r rerisi'1nåbåräit€ls*ri O+ck kan iramtidå når'td*lsei
eiier iöritålla*cje,i !crå rili ul! iarilrjnC r!1lil !år]cre !'iån foilsåilla
verksalrr.he{en

-*' rr?v:rr{raaäi ri i iler! Lr+3iiif iixi.1d* l:reser:lillion*a sl; rrkliire;t *clt
inrr-.irailsl i åfsrer,ov!s11rr'l!ler. r-1:rrrbland r;pplysnin3:lrea. ocn orn
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Rapport om anclra krav enligt lagar och andra författnlngar sarnt förbulrdsordning

Ultalande
Utöver våt .evision ay årsredovigningen har yi åven utfön en revision av s{yrelsens forvåltnifig fril^ Sanrordnilgsförtrundet VånersborglMe;lerud
fur år 201 $.

Vi lillsty&er att $tyr€isens 1edämöter beviljä$ ån$vaI$frihet for räkenskäpsåret.

Vi tledömer åvcn såmmantåget att styrelsen iVånersborgiMellerud samoidningsiörbirnd har bedrivit verksamheten på eU åndårxål$enligt oeh
från ekonomisk $ynpunkt tillfredsstållande 3ätt ach att d€n inlena kontrollen har varii tilkäeklig sa.nt ått resultal€t enligt ärsredovisningen år
föreniigl rned de finansiella mål oeh verksamhetsmål som år uppstålfda.

Grur:cl för ullalande
Vi nar utfÖrl revisiolen enligt god revr$ion$$ed i $verigl*. Vårl a*svar en:igi den.la beskril-s nårmara I avsnrtlel fleyisorfis ;insvar Vi ii{ ot}€rs-
ende i förhållande till törbundet eniigt gcd revisorssed i Sverige och har i öv.igt fl.rllgio,t vårt yrkeseliska ansvar e nligl dessa krav.

Vi änser ätt de rsvisiortsbevis vi har inhäftta! år till.åckliga och ån'Jan1å:senliga sorn grund fö. vårl uttalånde,

Styrelseris ansvar
Det år styrelsel $oin hftr arnsväret för förvaltningen.

Revisorns an$va.
\råri mål betråffånde revision€n äv fö.vsitningen, och dårmed vårt ilt-
tålånde om ansvarsfrihet, år att inhånrta revigtongbsv;s ior att med en
rimlig gråd äv säkerhet kunna birdöniå cni någon gty.€l$eledåmdt i

något våsentligt avssende löretågit någon åtgäftJ €ller glorl sii, skyl
dig till negon törsuinrrrelse sorn kan föranleda eEiåttnin$.iskydighet
n.röl förtlilndel

Rimlig säkerhet är en hög grad av såkerhel, men jngen garenti {ör att
en revision som ulfors eilligt god revisionssec i $verige alllid kommer
att upptiicka åtgåroer el:er fömu:"nmeiser sartl kac förtnledå er$åtl
ningsskvldighet mot forbundel..

Skövde den ?5 nars 2020

KPMG.AB'

ngquisl

Auktorisärad r6v!sor

\

Som en de! av en revisian enlrgt god revisiönssed i gverige anvånder
vi p{ofessionellt omdgme och har en professionelll skeptisk ir}ståll-
ning urider lreia revisionen, Granskningen av fårvaltningen grundar
sig flårnsl på revisioncn av råkenskaperna. Vilka lrflkonrmnrrde
Urånshflir'lgsålgårdtrr sofi !:tt0as båseras pa vår prafessioneliå be.
rlör]ning rrled utgångspunkt i risk cch vaser}tlignel. DBt inllebät ltl vt

fokuserar granskningen pa sidana ålgäider, oniråden cch .f{!lhållan-
den som år väs€ntliga för verksanrheren och dår avsleB och cvedtå-
.Jelser skulle ha sårskild betydelse iör törbundels siluälion. Vi går
igenom ocr prövar fallode'oeslut, besiulsunderlsg. v:dtågnä algärdef
och andra fdrhållariden som ar relevarta får vårt utläiflnde ont an-
svarsfrihcl

Revisionsberattelse $amordningsförbun{iet VånersbofglMelleriJd, org, nr 222000-2$a8. 2019 a !t\



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-05-20

ÄRrnor o Dnr KS 2O2Ol2gI

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 20/rg samt
granskningsrappoft och revisionsberättelse

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals
kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detLa organ ansvarsfrihet för 2019 års
verksamhet,

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som
utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall,

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr.
ProjekWerksamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade
projekt. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 636 tkr. Det totala
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen
som visade ett positivt resultat på 6Zf tkr,

Revisorerna til lstyrker att förbundsd irektionen beviljas a nsva rsfrihet.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrappot samt revisionsberättelse för 2019.o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02, S 19,. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05,9 L47.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-L3, 5 117.

BILAGOR



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Justerandes

SAM MANTRADESPROTOKOTL
Sammanträdesdatum
2020-05-13

sida
24

S 117 Dnr KS 2020129t

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt
g ra nskningsrappoft och revisionsberättelse

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals
kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som
utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr.
Projektverkamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade
projekt. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 636 tkr. Det totala
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen
som visade ett positivt resultat på 0Zt tkr.

Revisorerna ti I lstyrker att förbu ndsd irektionen beviljas a nsva rsfrihet,

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrappoft samt revisionsberättelse för 2019.

. Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02, 5 19,
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, g 147.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals
kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års
verksamhet.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

+.',,lLz,.-:/

Utdragsbestyrkande



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-05-05

sida
9

g 147 Dnr KS 20201291

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt
granskningsrappoft och revisionsberättelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals

kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års

verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som utförligt
beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr.
Projektverksamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade
projekt. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 636 tkr. Det totala
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen som

visade ett positivt resultat på 6Zt tkr.

Revisorerna tillstyrker att förbu ndsdi rektionen beviljas a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse för 2019.
o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02, 9 19.
o Komm u nstyrelseförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ

ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 201.9 samt
g ra nskn ingsra pport och revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals
kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års

verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som
utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr.
ProjekWerksamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade
projekt. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 536 tkr. Det totala
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen
som visade ett positivt resultat på OZt ttcr.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfri het.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse för 2019
o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02, 5 19.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-23 KS2}20l29r

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

datte",J
Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbu nd
Kommunens revisorer

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
TiII:

Kopia:
Ämne:

Carina Ericson <carina.ericson@fyrbodal.se>

den 23 april2020 12:13

Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;

Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun; Strömstads

kommu n; Tanu ms kommu n; Troll hättans stad; Uddevalla kommu n; Vänersborgs

kommun;Amåls Kommun

Carina Ericson

Arsredovisni ng 20 1 9 Fyrbodals kommunalförbund samt granskni ngsrapport och

revisionsberättelse
Protokollsutdrag årsredovisning 20 1 9 5 1 9 200402.pdf; 1 026 Ärsredovisni ng

2019.pdf; 1029 Granskningsrapport årsredovisning20lg och revisionsberättelse.pdf
Bifogade filer:

Hej!

Översänder Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 201.9 samt revisorernas granskningsrapport och

revisionsberättelse för information till medlemskommunerna.

Med vänlig hälsning

Garina Ericson
Administrativ chef

Fyrbodals kommunalförbu nd

Telefon/mobil: 0522-44 OB 41

Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

wua&foilsCaLse
Facebook
Twitter



Fy rbodal
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Sa m manträdesprotokol I

Förbundsdirektionen
Sa m ma nträdesdatu m : 2O2O-04-O2

Diarienummer: 20L9 - 998
Paragrafer: 18-33

Sida a (18)

5le

Ärsredovisning och bokslut 2019

Den ekonomiska redovisningen för 20L9 visar ett överskott i basverksamheten på

ca371. tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731tkr som är hänförligt till ett antal

avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om ca 636 tkr. Det totala

resultatet beräknas därmed uppgå till ca 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen

som visade 621 tkr.

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Årets årsredovisning kommer på grund av det gällande läget inte att signeras av samtliga ledamöter.

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet samt att ett undantag gällande

undertecknande görs med anledning av den pågående coronakrisen.

Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillvåxt

Museigatan 2 r Box3O5 r451 18 Uddevå;la. Vxl0522 -440820 r kansli@fyrbodal.se r www.fyrbödai.te

Justerare:



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en 2020-05-20

ARENDE 7

Nytillkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas fram och överlämnar dem till
kommu nstyrelsen för bered ning.

Sammanfattning av ärendet

Motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt aruode på ZOO kronor/fullmäktigemöte från och med
maj månad 2020 och året ut att användas tilljulhälsning till
äldre och ensamma,

Dnr KS 2020/289

Motion om att Melleruds kommun upphör med parkerings-
bevakning snarast möjligt

Dnr KS 2020/2BB

Beslutsunderlag

. Motioner.

Inlämnad av

Berny Dahlberg (SD)

Martin Andersson (SD)
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Motion frän SD-Mellerud

Med tanke på hur privatpersoner ställer upp och donerar, volontär arbetar och så vidare för de äldre

ensamsittandes skull borde det inte vara orimligt att politikerna som sitter i kommunfullmäktige drar sitt

stå till stacken.

Att frän politikernas sida visa lite omtanke kan knappast vara för mycket begärt.

Vi föreslår därför att:

Samtliga politiker i leornrnunfullrnäktige avstår från sitt arvode på 200 kronorffullnräktigemöte från oclr

med Maj månad 2O2O och året ut.

Den samlade summan av detta används till att sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre

och ensamma målgruppen.

zo20-w-L9

För

Da
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2020-04-19

Motion

Kommunfu llmäktige Mellerud

Mellerud har under en längre tid haft parkeringsvakt i kommunen. Detta
innebär för både handlare och kommuninvånare en onödig pålaga och
besvär. Centrumhandeln har tillräckligt med utmaningar utan detta.

Sverigedemokraterna föreslår därför att:

Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast möjligt.

För Mellerud

rtin An rsson

1



MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-o5-20

Äneruoe g

Nytil I kom na medborgaförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag om hundrastgård i

Äsensbruk

Dnr KS 2020/345

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag.

Inlämnad av

Anita Johansson,
Åsensbruk

Besvaras av

Kommunstyrelsen
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Från: Anita Joha nsson <joha nsson.a nital@gmail.com>
Skickat: den 12 maj2020 L7:43
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: Medborga rfö rslag / H u nd rastgå rd i Äsensbruk

Hej!

Vi är många hundägare i Äsensbruk som har ett behov av en hundrastgård

Motivering:

Allt fler väljer i dag att ha hund. De flesta hundar lever i många år och behöver möjlighet till att rastas och

leka med andra hundar.

Det finns hundar med olika behov av aktivitet och det är lika viktigt att alla får sina behov tillgodosedda

Det är en rättighet att ha hund och det bör finnas ett område avsett för hundars behov inom rimligt avstånd

när man bor i ett samhälle.

Vintertid ökar risken för hundägare att halka och bryta ben när hundar ska rastas via gator, landsväg och

skogsstigar, (detta hände mig, fick en axelfraktur).

En rastgård behövs när det råder koppel tvång därför att många hundar behöver springa fritt för att få
utlopp för sin energi.

Det behövs även en plats där hundägare kan träffas under sociala former och låta sina hundar vistas

tillsammans under säkra förhållanden.

Det finns en rastgård i Mellerud, men det är inte optimalt att ta hunden från Åsensbruk i bil när det finns ett
behov av rastgård.

I dag använder många ishockeyrinken/tennisplanen för sina hundar när dessa behöver leka och springa fritt
vilket inte är optimalt. Rester av urin och avföring kan bli kvar efter hundarna. Dessutom är det en yta av

svart asfalt som blir väldigt varm sommartid vilket inte är bra för hundarna.

När det inte är badtider går många till Sundseruds badplats med sina hundar och ut på den lilla ön vilket inte

är lämpligt när badsäsongen börjat och människor grillar.

Det ligger även en skyttebana i skogen, mellan badplatsen och elljusspåret där många vill gå, men många

hundar är skotträdda och ägaren måste då finna andra vägar/stigar.

Hundar främjar välbefinnandet och hälsan hos människor, därför anser jag att det är av vikt att se till
hundägarnas behov och önskemål i hela kommunen

Det finns alltså ett behov av en rymningssäker rastgård för hundar ganska centralt i Åsensbruk!

jag känner inte till vilken mark/yta som är tillgänglig men ber rätt förvaltning inom kommunen att finna
lämpligt område att ställa i ordning.

Tack för ordet!

Med vänlig hälsning
Anita Johansson
Mobil 070- 493 67 33
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-05-20

Äneruoe g

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.

o LänssVrelsens beslut 2020-04-29 om att utse Roland Berglund (SD) till ny ledamot och
Sandra Rexefjord (SD) till ny ersättare med anledning av Reine Hassels avsägelse som
ledamot i kommunfullmäktige. Dnr KS 2020/257.

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till budget för 202L. Dnr 2020/324.

o AB Melleruds Bostäders prognos 112020. Dnr 2020/342.

. Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension for förtroendevalda
(OPF-KL). Dnr 2020/354.

. Uppföljning av heltidsplanen 2020. Dnr 2020/357.
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