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Socialförvaltningen 
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se 
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se 
 

 SOCIALNÄMNDEN 
DATUM Tisdagen den 31 augusti 2021, klockan 08.30 – 12.30 
PLATS Tingshuset, sammanträdesrum Tingssalen och via Microsoft Teams  
Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl 
dig til l socialförvaltningens kansli, e-post socialnamnd@mellerud.se eller  
0530-180 50, senast k l. 09.00 dagen före sammanträdet. 
 
OBS! Mötet genomförs fysiskt men om behov finns kan man delta via Microsoft 
Team. Ej tjänstgörande ersättare deltar i första hand via Microsoft Team. 
Vid behov av arbetsrum kontakta ingrid.engqvist@mellerud.se 
  
Ledamöter  Ersättare  
Daniel Jensen, ordf. (KD) Paula Törnqvist (KD) 
Ann-Sofie Fors (M) Katarina Kvantenå  (M) 
Karin Nodin, 1:e vice ordf. (C) Maja Holmgren (C) 
Anita Augustsson (KIM) Mohamed Mahmoud (MP) 
Christine Andersson (S) Olof Sand (S) 
Eva Larsson, 2:e vice ordf. (S) Florence Jonasson (S) 
Liselott Hassel (SD) Ingrid Lindberg (SD) 
 
Övriga 
Tanja Mattsson socialchef 
Mikael Nilsson verksamhetsutvecklare 
Anette Karlsson sektorchef stöd och service 
Pernilla Wall sektorchef vård och omsorg  
Carina Holmqvist sektorchef individ och familjeomsorg  
Dag Nyberg  förvaltningsekonom  
 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare - Ann-Sofie Fors (M)  
Val av ersättare för justerare – Karin Nodin (C)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 1 september 2021, klockan 11.00 
 
Ärenden                                                                             
 
Nr Rubrik Kommentar Sidan 
1.  Fastställande av dagordning  

 
 

Kl. 08.30-08.35 3 

2.  Verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni 
och juli 2021  
 

Tanja Mattsson, kl. 08.35-08.50 
BILAGOR 
 

4 

3.  Redovisning Socialförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete 
 

Tanja Mattsson, kl. 08.50-09.00 
 

6 

4.  Information om Campus Dalsland och 
kompetensförsörjning 
 

Kristina Sandström, kl. 09.00-09.40 
 
Paus 10 min 

7 
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Socialförvaltningen 
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se 
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se 
 

5.  Rapport över ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till 
funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2021 

Tanja Mattsson, kl. 09.50-09.55  8 

6.  Redovisning kvalitetsarbete individ- och 
familjeomsorg  
 

Carina Holmqvist, kl. 09.55-10.15 
BILAGA 

10 

7.  Redovisning av resultat öppna jämförelser 2021 
 
 

Tanja Mattsson, kl. 10.15-10.45 
BILAGA 

13 

8.  Socialnämndens donationsstiftelser (fonder) –  
utdelning 2021 
 

Linnea Stockman, kl. 10.45-10.55  15 

9.  Upphandling av daglig verksamhet  
 
 

Anette Karlsson, kl. 10.55-11.15 
BILAGA 

49 

10.  Socialnämndens delegationsordning – 
myndighetsutövning och individfrågor,  
revidering 

Tanja Mattsson, kl. 11.15-11.45 
BILAGA 
 

56 

11.  Information om Covid-19 
 
 

Pernilla Wall, kl. 11.45-11.55 60 

12.  Rapporter från socialförvaltningen 
 
 

Tanja Mattsson, kl. 11.55-12.15 61 

13.  Rapporter från socialnämndens ledamöter 
Eventuella initiativärenden och väckta frågor  
 

 Kl. 12.15-12.20 62 

14.  Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Kl. 12.20-12.25 63 

15.  Anmälan 
 
 

Kl. 12.25-12.30 64 

 
 
Ordföranden 
 / 
 Sekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN
Socialförualtningen

FöREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

ÄRrnor r

Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Socia I näm nden faststä ller följande dagord n ing :

1. Fastställande av dagordning

2. Verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni och juli 2021

3. Redovisning Socialförualtningens systematiska arbetsmiljöarbete

4. Information om Campis Dalsland och kompetensförsörjning

5. Rapport över ej verktällda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till
funktionshindrade (LSS) - kvaftal 21202L

6. Redovisning av kvalitetsarbete individ- och familjeomsorg

7. Redovisning resultat öppna jämförelser 2021

8. Socialnämndens donationsstiftelse (fonder) - utdelning 2021

9. Upphandling av daglig verksamhet

10. Socialnämndens delegationsordning - myndighetsutövning och individfrågor, revidering

11. Information om Covid-19

I2. Rapporter från socialförvaltningen

13. Rapporter från socialnämndens ledamöter

- Eventuella initiativärenden och väcKa frågor

14. Redovisning av delegeringsbeslut

15. Anmälan
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METLERUDS KOMMUN
Socialförualtningen

FOREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

Änrruor z Dnr SN 2021144

Verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni-juli 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni-juli 2021

2. uppmana socialförvaltningen till foftsatt restriktivitet för att nå en budget i balans.

Sammanfattning av ärende

Redovisning av statistik och ekonomi för sektorerna Individ- och familjeomsorgen, Vård och
omsorg samt Stöd och service för juni-juli 2021.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens månadsrapport avseende verkamhet juni och juli månad.

. Ekonomisk uppföljning per juli 2021.

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGOR
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MELLERUDS
KOMMUN

Tanja Mattsson
Socialchef

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
202L-08-23 SN 20ZLl44

Dag Nyberg
Förvaltningsekonom

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Socialnämnden

Verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni-juli 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomiuppföljning för juni-juli
202r

2. uppmana socialförvaltningen till fortsatt restriktivitet för att nå en budget i

balans.

Sammanfattning av ärende

Redovisning av statistik och ekonomi för sektorerna Individ- och familjeomsorgen,
Vård och omsorg samt Stöd och service för juni-juli 2021,

Beslutsunderlag

. Socialföwaltningens månadsrapport avseende verksamhet juni och juli månad.

. Ekonomisk uppföljning per juli 2021.

Postadress
Melleruds kommun

Socialförualtningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

E-post
socialnamnd@mellerud.se

Bankgiro
s502-2776

Organisationsnummer
212000-14885



MEIIERUDS KOMMUN
Socialförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

Änrnor g Dnr sN 20201355

Redovisn i n g Socia |förua ltn i ngens systematis ka a rbetsm i ljöa rbete

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisning av socialförualtningens systematiska arbetsmiljöarbete.

Sammanfattning av ärende

Redovisn i ng av socialföwa ltn ingens systematiska a rbetsm iljöa rbete.

Beslutsunderlag

r Presentation
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MELLERUDS KOMMUN
Socialförualtningen

FOREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

ÄRrnoe c

Information om Campus Dalsland och kompetensförsörjning

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Dalslandskommunerna tillsammans med Årjängs kommun har ställt sig bakom ett förslag
om ett högskolecampus i Dalsland. Campus Dalsland ska vara ett kvalificerat lärcentrum i

kommunal regi som erbjuder högskole- och YH-utbildningar.

Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med
eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kan bli en
avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland.

Undervisningen ska ske via videokonferens och på plats kommer student- och IT-stöd att
finnas. Kommunerna står för finansieringen de forsta Wå åren, och sedan är förhoppningen
att även regionen ska stötta,

Projektledaren/verksam hetsleda ren lämna r en a ktuel I i nformation.
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MELLERUDS KOMMUN
Socialförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

ÄRrruoe s Dnr sN 2o2LlIo5

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal 212O2L

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (kvartal
21202L).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. De insatser som avses med skyldighet att rappoftera
är följande:

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

För andra kvartalet 2021 finns ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 g SoL om
korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-19. Inrapporterat till
IVO den 23 augusti 2021.

Vidare finns ett beslut LSS 9 g 3 om ledsagarservice, Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrapporterat till IVO den 23 augusti 2021.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-08-23 SN 20211105

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Socialnämnden

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal212O2t

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader (kvartal
212021).

Sammanfattning av ärendet

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

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rappofteringen till NO sker kvaftalsvis. 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 andra kvartalet 2021 finns ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om
korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-19. Inrapporterat till
IVO den 23 augusti 2021.

Vidare finns ett beslut LSS 9 5 3 om ledsagarservice. Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrapporterat till NO den 23 augusti 2021.

Tanja Mattsson
Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Postadress
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

E-post
socialnamnd@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14889



MELLERUDS KOMMUN
Socialförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

ARENDE 6 Dnr SN 2021147

Redovisning kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorgen
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Inför 202L ålades Individ och familjeomsorgen (IFO) besparingsåtgärder mot bakgrund av
ökade kostnader inom området. Besparingsåtgärderna inriktades mot att minska kostnaderna
för köpt vård och kostnaderna för inhyrd personal (konsulter).

Vid nämndssammanträde ijanuariefterfrågades en mer ingående beskrivning av hur IFO ska

arbeta för att kunna verkställa besparingarna som verksamheten ålagts.

Ätgardsplanen ger en genomlysning av vilka områden som IFO awiker jämfört med andra
kommuner och konkretiserar de åtgärder förvaltningen vidtagit för att IFO ska kunna nå en
ekonomi i balans.

Åtgärdsplanen kommer följas löpande under 2021.

Socialnämnden beslutade den 16 februari 2O2I,5 25, att godkänna åtgärdsplanen samt att ge

förvaltningen i uppdrag att precisera och tidsätta åtgärdsplanen.

Sektorchefen lämnar en muntlig redovisning vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

. Åtgärdsplan för en stärK myndighetsutövning och ekonomisk balans inom Individ och
Familjeomsorg

. Socialnämndens beslut 2021-O2-L6, 9 25.
r Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Socialnämnden

Redovisning av kvalitetsarbetet inom Individ- och familjeomsorgen
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Inför 202I ålades Individ och familjeomsorgen (IFO) besparingsåtgärder mot bakgrund av
ökade kostnader inom området. Besparingsåtgärderna inriktades mot att minska kostnaderna
för köpt vård och kostnaderna för inhyrd personal (konsulter).

Vid nämndssammanträde ijanuari efterfrågades en mer ingående beskrivning av hur IFO ska

arbeta för att kunna verkställa besparingarna som verksamheten ålagts.

Åtgärdsplanen ger en genomlysning av vilka områden som IFO awiker jämfört med andra
kommuner och konkretiserar de åtgärder förvaltningen vidtagit för att IFO ska kunna nå en

ekonomi i balans.

Åtgärdsplanen kommer följas löpande under 2021.

Socialnämnden beslutade den 16 februari 202I, g 25, att godkänna åtgärdsplanen samt att ge

förvaltningen i uppdrag att precisera och tidsätta åtgärdsplanen

Sektorchefen lämnar en muntlig redovisning vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

. Ätgärdsplan för en stärkt myndighetsutövning och ekonomisk balans inom Individ och
Familjeomsorg

. Socialnämndens beslut 202I-02-16, 9 25.

Tanja Mattsson
Socialchef

Carina Holmqvist

0530-181 19

carina. holmqvist@ mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
202r-08-23 SN 2021147

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1(1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

E-post
socialnamnd@mellerud.se11



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Sammantrådesdatum
2021-02-16

sida
15

s2s Dnr SN 2AZU47

IFO - kvalitetsarbete och ekonomisk åtgärdsplan

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:

1, godkänna redovisningen av åtgärdsplan för en stärkt myndighetsutövning och
ekonomisk balans inom individ och familjeomsorg

2. ge förualtningen i uppdrag att precisera och tidsåtta åtgärdsplanen.

Sammanfattning av ärendet

Sektorchefen fcir individ och familjeomsorgen lämnar en aktuell rapport om verksamheten och
det systematiska kvalitetsarbetet samt ekonomisk åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

r 1jänsteskrivelse
. Åtgärdsplan för en stärkt myndighetsutövning och ekonomisk balans inom individ-

och familjeomsorgen (IFO).

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnåmndens beslutar att:

1. godkänna redovisningen av åtgårdsptan för en stärkt myndighetsutövning och
ekonomisk balans inom individ och familjeomsorg

2. ge förvaltningen i uppdrag att precisera och tidsåtta åtgärdsplanen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner aR socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Sektorchef Individ och familjeomsorg
Socialchef

Justeraniies

rl
Utdragsbestyrkandeslgn

/sr
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METLERUDS KOMMUN
Socialförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

ARENDE 7 Dnr 202LDm<

Redovisning av resultat öppna jämförelser 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av öppna jämförelser 2021

Sammanfattning av ärende

Varje år sammanställs en serie nyckeltal som anses ha bäring på kvaliteten inom det sociala
området av Socialstyrelsen som samlar in underlagen från landets kommuner.

Skrivelsen presenterar årets resultat för Mellerud jämfört med andra kommuner i Fyrbodal,
Sammanfattningsvis står Mellerud jämfört med övriga kommuner i underlaget sig väl när det
gäller funktionshinderuerksamheten (både LSS och socialpsykiatri) och äldreomsorgen.

Inom den kommunala hälso och sjukvården samt inom Individ och Familjeomsorgen ligger
Mellerud något lägre jämfört med andra.

Underlaget kommer gå ut på remiss till verksamheterna som kommer ta fram en åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

. Resultat och analys öppna jämförelser 2021
o Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGA

13
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Socialnämnden

Resultat och analys öppna jämförelser 2O2L

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av öppna jämförelser 2021

Sammanfattning av ärende

Varje år sammanställs en serie nyckeltal som anses ha bäring på kvaliteten inom
det sociala området av Socialstyrelsen som samlar in underlagen från landets
kommuner. Skrivelsen presenterar årets resultat för Mellerud jämfort med andra
kommuner i Fyrbodal. Sammanfattningsvis står Mellerud jämfört med övriga
kommuner i underlaget sig väl när det gäller funktionshinderverksamheten (både
LSS och socialpsykiatri) och äldreomsorgen. Inom den kommunala hälso och
sjukvården samt inom Individ och Familjeomsorgen ligger Mellerud något lägre
jämfort med andra. Underlaget kommer gå ut på remiss till verksamheterna som
kommer ta fram en åtgärdsplan.

Beslutsunderlag
. Tjänsteskrivelse "Resultat och analys öppna jämförelser 2021"

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2027-04-12 SN 2020/xxx

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
socialnamnd@mellerud.se14



MELLERUDS KOMMUN
Socialförvaltningen

252t

FöREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

ARENDE 8 Dnr SN 20211L92

Socialnämndens donationsstiftelser (fonder) - utdelning 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar om följande utdelning för respektive stiftelsefond
för 202L:

2520 A.J Josefossons sjukvårdsfond - Kapital får förbrukas 30 000 kronor

Stiftelse Birger Alfredssons från
Bäckenäset i Dals Rostock
minnesfond

85s900-8076
Fria kapital får
förbrukas

L59 27L kronor

254L 202 kronor

Sammanfattning av ärendet

Bokslut för de tre stiftelserna som Socialnämnden beslutar om hur medlen ska fördelas/
användas är klara.

Efter återhämtning av Donationsstiftelsen via Nordea är det återigen möjligt med utdelningar.
Stiftelse Ture och Arlida Jarls minnesfond fria kapital har återhämtat sig och utdelning är nu
möjlig.

Permutation av stiftelse A. J Josefssons sjukvårdsfond under 2020 blivit beviljad och medel ur
fonden kan nu sökas av personer i hela Melleruds kommun men i första hand inom Grinstads
socken.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, 5 190.
o Kammarkollegiets beslut 2020-L2-08 om permutation av Stiftelsen AJ Josefssons

sjukvårdsfond,
. Årsredosvisning Ture och Alida Jarl 2020
. Ärsredovisning Birger Alfredsson 2020
. Sammanställning av räkenskaper 2020
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse - utdel ning socialnämndens fonder

räkenskapsår 2020

Stiftelse Ture och Alida Jarls
minnesfond

802480-3010 lli? kapital får
rorDruKas

15



TJANSTESKRIVE LSE
Sida 1(2)

Handläggare: Linnea Stockman
Telefon: 0530-180 32
E-post: lin nea. stockman@melleru d. se
Datum: 2027-OB-I7

a

Kommunstyrelsen
Melleruds Kommun

Förslag till utdelning fonder 2O2l

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Socialnämnden att lämna följande förslag for respektive
stiftelsefond för utdelning under 2021

Sammanfattning av ärendet

Bokslut för de tre stiftelserna som Socialnämnden beslutar om hur medlen ska fördelas /
användas är klara.

Efter återhämtning av Donationsstiftelsen via Nordea är det återigen möjligt med
utdelningar. Stiftelse Ture och Arlida Jarls minnesfond fria kapital har återhämtat sig och
utdelning är nu möjlig.

Permutation av stiftelse A. J Josefssons sjukvårdsfond under 2020 blivit beviljad och medel
ur fonden kan nu sökas av personer i hela Melleruds kommun men i första hand inom
Grinstads socken.

Beskrivning av ärendet
. Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock minnesfond är det fria

stiftelsekapitalet vid årsskiftet värde om 159 27I,24 kronor. Enligt stadgarna får 85
o/o av det fria stiftelsekapitalet delas ut och främja det ändamål som minnesfonden
har registrerat.

Controller vill uppmärksamma Socialnämnden att banksaldo per 2020-12-3I är
486 115,67 kr.

Ture och Alida Jarls Minnesfond är det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet värde
202,07 kronor. Enligt stadgarna får 85 o/o av det fria stiftelsekapitalet delas ut och
främja det ändamål som minnesfonden har registrerat.

Controller vill uppmärksamma Socialnämnden att banksaldo per 2020-12-37 är
51 365,36 kr.

Kom m u nstyre lse ko ntoret

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: II 74 4O-B Orgnr: 212 000-1488

2520 A.l losefossons sju kvårdsfond Kapital får förbrukas 30.000kr

2527 Stiftelse Birger Alfredssons från Bäckenäset i

Dals Rostick minnesfond
855900-8076 Fria kapital får förbrukas t59.27tkr

254L Stiftelse Ture och Alida larls minnesfond 802480-3010 Fria kapital får forbrukas 202 kr
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Sida 2(2)

A J Josefssons sjukvårdsfond är det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet positivt värde

om 35 083,46 kionor. Permutation av stiftelse A. I Josefssons sjukvårdsfond under
2020 blivit beviljad av Kammarkollegiet och medel ur fonden kan nu sökas av

personer i hela Melleruds kommun men i första hand inom Grinstads socken.

Controller vill uppmärksamma Socialnämnden att banksaldo per 2020-12-31 är
35 283,46 kr.

Linnea Stockman
Controller, Ekonomienheten

Bilagor:
3 st årsredovisningar
KS 5 190 202O-O9-O9
Kammarkollegiet - beslut Dnr 9'2-10687-2020

Kom m u nstyre lse ko ntoret

Postadress: 464 80 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: LL 74 4O-a Orgnr: 212 000-148817
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Sammanställning av räkenskaper 2O2O för

Stiftelsen Johan Larssons donationsfond (or9.nr. 862500-0768)
Stiftelsen Johan Dahlborgs fond (org.nr. 862500-0552)
Stiftelsen Skolfonden (org.nr. 862500-7284)
Stiftelsen A.l.Josefssons sj ulvårdsfond

Kommunstvrelsen i Melleruds kommun tillika förvaltare för ovan uppräknade stiftelser
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020 enligt bilagor.

Mellerud

Eriksson

Pärsson Thomas Hagman

M

Ko

n"rffi,,r76tu,
M

a

MeMarianne Sand Wallin

Peter Ljungdahl

Mohamed Mah

utf

niel Jensen

M,*r*/
Liselott Hassel

Kom mu n styrelsekontoret
Ekonomiavdelningen

Postadress: 464 80 MELLERUD Besökadress: Köpmantorget
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www'mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776'Postgiro: lL 74 4A-S Orgnr: 212 000-1488

relsens ordförande
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Stiftelsen A J Josefssons sjukvårdsfond

ÅRsnepovrsNrNc FöR zoza

Förva ltn i n gsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Siiftetsen förvaltas av kommunstyrelsen i Melleruds Kommun. Socialnåmnden beslutar
om utdelning från stiftelsen.

Fråmiande av ändamålet
Stiftetiens ändamål är att kapitalet ska delas ut till personer i första hand inom Grinstads

socken och i andra hand inom Melleruds kommun, som besvåras av allvarlig eller
långvarig sjukdom och därför behöver anlita läkare eller sjukhusvård, "men är mindre
bemedlade som ej erhålta understöd av kommunen"'

Under 2020 har ingen utdelning gjorts och inga beslut om utdelning har tagits.

Det har under nga r varit mycket svårt att hitta personer som uppfoller kraven för
att söka medel ur fonden och under 2020 medgavs permutationsansökan om att
stiftelsens stadgar. Kapitalet kan nu även sökas av personer inom hela Melleruds
kommun.

Ek-onomi
2420 2019 2018 20L7 2016

ändra

Utdelningar

Räntor

Årets resultat

Stiftelsens kapital

0

737,38

-2 862,62

35 083,46

0

64,06
-35,94

37 946,L

0

0

-100

37 982,42

0

0

-100

38 082,02

0

I,25
-68,75

38 282,02

Stiftelsens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. Utdelningar redovisas
direkt mot eget kapital. Allt stiftelsekapital är fritt stiftelsekapital. Det fria
stiftelsekapitätet vid årsskiftet 2A2O-L2-31var 35 083,46 kr. Hela beloppet år tillgängligt
för utdelning.
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Mellerud Stiftelser

BALANSRÄKNINGEN

TILLGANGAR

Omsättningstillgångar
Övri ga kortfristiga Placerin gar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÄNGAR

STIFTELSEKAPITAL OCH SKU LDER
Eget kapital

Bundet eget kaPital
Bundet kaPital vid årets början

Förändring av bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början

Överfört till och från bundet eget kapital

Lämnade och återförda bidrag

Arets resultat
Summa frift eget kaptial vid ärets stut

Belopp vid årets ingång
Arets resultat
Beslutade anslag/utdelningar
Belopp vid årets utgång

2024

0.00
3å283-4S
35 283.46

35 283.46

a-oq
0.00

37 946.08
0"00
0.00

J_8n2S2
35 083"46

2A0Jg
200.00

Bundet stiftelsekaPital
0.04

A J Josefssons sjukvårdsfond

2019

2 300.00
3å846-09
38146.08

38146.08

0.00

37 982.02
0.00
0.00

"35-9437 946.08

200-00
200.00

Fritt stiftelsekaPital
37 946.08
-2862.62

0-00
35 Affi.46

NOT

2

0i0

Summa eget kaPital 35 083.46 37 946.08

Kortfristiga skulder
Summa skulder

SUMMA STIFTELSEKAPITAL OCH SKULDER 35 283.46 38146.08

Stiillda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Noter
Not 1. Allmänna redovisningsprinciper
Ärsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag'

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan' Tillämpade

redävis=n ings- och väiderin gsp ri nciper överensståmmer med föregående år.

Not 2. Eget kaPital
Utdelningar redovisas direkt mot eget kapital som är uppdelat i bundet och fritt eget stiftelsekapital'

lnga
lnga

lnga
lnga

a.a0

20



A J Josefssons sjukvårdsfond

llllellerud Stiftelser

RESULTATRÄKNINGEN

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Råntor
Övriga intäkter
Summa intäkter

Stiftelsens kostnader
Förvaltnin gskostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

Stifrelsens resultat före skatt

Skatt

Stiftelsens resultat efter skatt

NOT

2020 2019

0.00
137.38

0-00
{37.38

-100"00

:e-gnQJg
+ 000.00

0.00
64.06
q.ao

64.06

-100.00
0-0!

-{00.00

-2862.62 -35.94

0.00 0.00

-2862.62 -35.94
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REVrsroNsBnn:irrELSE
Undertecknad revisor, utsedd av kommunfullmäktige i Mellerud, for

att granska nedanstående fonders räkenskaper fiir åE 2024. Lämnar

håirmed ftilj ande rev isionsberättelse :

Revisionen har utfiirts enligt god revisionssed i denna slags

granskning. Riikenskaperna har granskats och inkomster och utgifter

iir styrkta med vederbörliga verifikationer. Upprättat räkenskaps-

sammandrag har kontro llerats.

Räkenskaperna iir lorda med god ordning och då revision inte givit
anledning till anmiirkning, tillstyrker jag ansvarsfrihet fiir
fondörvaltarna fiir den tid revisionen omfattar.

Uppmåirksammar även att ett samlat ansvar ftir redovisningen av

fondern4 har medfort en klar ördel fiir att utftira granskningen.

Mellerud 202L03.05.

vert

Av komm vald revisor.

Reviderade fonder:

?s01
2542
25A3
2520

Johan Larssons donationsfond
Johan Dahlborgs fond
Skolfonden
A.J. Josefssons sj ukvårdsfond
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Stiftelsen Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostocl< minnesfoncl
Org,nr. 855900-8076

ÅnsnroovrsNrNc FöR 2o2o

Kommunstyrelsen i Melleruds kornmun tillika förvaltare for stiftelsen Birger Alfredssons
lrån Bäckenåset i Dals Rostock minnesfond får härmed avge årsredovisning for
räkenskapsåret 2020.

Förva ltn i n g sbe rättel se

Verksarnheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen i Melleruds Kommun. Socialnämnden beslutar
om utdelning från stiltelsen. Stiftelsens lormögenheL samförvaltas med flera andra
stiftelsers kapital på ett Fondkonto med andelar iNordea Donationsmedelsfond Utd.

Främiande av ärrdamålet

Stiftelsens ändamål år att den årliga avkastningen efter skatt, sedan 15 % tillförts
kapitalet, ska användas till trivsel och uppmuntran för boende iservicehuset Karolinen

Väsentliga händelser under råkenskapsåret

Under 2020 har 157 569 kr delats ut och avser 2019 års utdelningsbara överskott.
Utdelade medel har överförts till avråkningskonto hos Melleruds kommun för att
användas till bl.a. TV-utbud, tidningsprenumerationer, blommor och fika m.m. för de
boende på servicehuset Karolinen.

Väsentliga hä ndelser elter rä kenskAlr-så ret
Vi har beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet har och kan komma atl påverka
stiflelsen framtida utveckling, Vi bedömer att påverkan på stiftelsen år begränsad.

Ekonomi
2024 20 l9 2018 20L7 20 16

Utdelningar

Räntor

Årets resultat
Stiftelsens
kapital

247 94L,44

1617,90
187 376,94

8 927 831.,67

140 140,60

657,6L

447 72r,34

7 998 022,73

226 384,46

0

-148 222,L7

7 590 301.39

110 495,46

11 504,00

76 295,46

7 8A3 374,3r

0

51 123,33

34 166,33

7 756 L24,23

Stiftelsens ekonomi framgår av resultat- och balansråkningen. Utdelningar redovisas
direkt mot eget kapital och stiftelsens kapital delas upp i bundet och fritt stiftelsekapital.
Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet som motsvarar det belopp som är tillgängligt för
u[delning för bokslut 2AZA är I5g 27I,74 kr då sliltelsen reclovisar positivt resultat.;-,,;

-L
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Stiftelsen Birger Alfredssons från Bäckenåset i Dals Rostock minnesfond
Org nr 855900-8076

NOT

202A 2019

RESULTATRÄKNINGEN

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Råntor
Summa intäkter

Stiftelsens kostnader
Förvaltn ingskostnader
Summa kostnader

Verksamhetens resultat

Finansiella poster
AterfOring av kortfristiga
placeringar

Surnma finansiella poster

Stiftelsens resultat före skatt

Skatter
Skatt på årets resultat
Övriga skatter

Stiftelsens resultat efter skatt

234158.54 124973.21

247 941.A4

1_6'U.go
249 558.94

140 140.60
657,41

140798.21

-15 400.00
-{5 400.00

-15 825.00
-{5 825.00

o00

0.00

234158.94

360403113

360 403.{3

485 376.34

-51 015.00
4 233.00

-30 976.00
-46 679.00

187 376.94 447 721.34 ,11
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BALANSRÄKNING

TILLGANGAR

Anläggningstl llgån gar
Fina n siella a nt äggn ingstill gång a r
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Korlf*'strga ford r i n g a r
Övriga fordringar

Kortf r i stiga place ringar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa ocft öank
Kassa och bank

Summa omsättningstlllgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

STIFTELSEKAPITAL OGH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Bundet kapital vid årets början
Föråndring av bundet eget kapital
Summa bundet eget kapital yrd årets sluf

Frift eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Överfört till och från bundet eget kapital
Lämnade och återtörda bidrag
Arets resultat
Summa fritt eget kaptial vid årets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

SUMMA STIFTELSEKAPITAL OCH SKULDER

Stiftelsen BirgerAlfredssons fiån Bäckenäset i Dals Rostock minnesfond
Org nr 855900-8076

NOT

2024 201 I

0.00
0.00
0.00

60 603.00 101 353.00

7 495 063.00 7 495 063.00

o002

2

3

4e0:l15-62

I 041 781.67

8 041 781.67

-7 840 453.89
-281_0631

-7 868 560.43

-157 568.84
28 106.54

157 568.00
:1112376-94
-159 271.24

-8 027 831_67

0.00
:13_950J0
-13 350.00

445_0e2Jj!

I041 498.73

8 041 498.73

-7 738 523.56

=1019to33
-7 840 453.89

148 222.17
101 930-33

0.00
447J2134
-157 568.84

-7 998 022.73

-30 976.00
:1250QO0
-43 476.00

-8 041 781.67 -8 041 498.73,: t{
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NOTER

Stiftelsen Birger Alfiedssons från Bäckenåset i Dals Rostock minnesfond
Org nr 855900-8076

Not 1. Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokfciringsnåmndens allmänna råd

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Tillämpade redovisnings-

och vårderingsprinciper övereltsstämmer med föregående åt.

Not 2. Finansiella anläggningstillgångar 2020-1 2-31 2019-12.31

lngående anskaffningsvärde
- lnköp
- Försåljningarlutrangeringar
- Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvården

lngående nedskrivningar
- Aterfrirda nedskrivningar på försåljningar resp utrangeringar
- Återfrirda nedskrivningar
- Omklassificeringar
- Arets nedskrivningar (anskaffningsvärde)
Utgående nedskrivningar

Redovisat värde

Antal andelar i Nordea Donationsmedelfond:
Marknadsvårde på fondandelar 2020- 1 2-31

Belopp vrd årets ingång
Omfört till bundet kapital
Arets resultat
Beslutade anslag/utdelningar
Belopp vrd årels utgäng

Not 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

0.00 0.00

53 900.2271 st
I412 014.40 kr

Bundetstiftelsekapital Frittstiftelsekapital
-7 840 453.89 -157 568.84

-28106.54 28 106.54
0.00 -187 376.94

0-00 157568-00
-7 868 560.43 -159271.24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0-00
0.00

7 495 063.00
0.00
0.00

J_495063-00
0.00

-360 403.1 3

0.00
360 403.1 3

0.00
0.0q
0.00

Not 3. Eget kapital
Utdelningar redovisas direkt mot eget kapital som är uppdelat i bundet och fritt eget stiftelsekapital.

lnga
lnoa,yg

nga
nga
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Stiftelsen Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock minnesfond
Org nr 855900-8076

Underskrifter

Mellerud 2021-
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Revisionsberättelse
Till förvaltaren i Stiftelsen Birger Alfredssons från Båckenåset i Dals Rostock minnesfond, org.nr
855900-8CI76

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Birger Alfredssons fiån Båckenäset i Dals

Rostock rninnesfond för år 2020"

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen uppråttats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella stållning per den 3'l december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen år

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligi lnternational Standards on Auditing {lSA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revr'sorns änsvar. Vi år oberoende i

förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska

ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat år tillräckliga och ändamålsenfiga som grund fÖr våra
uttalanden.

Förvaltarens ansvar
Det är förvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande

bild enligt årsredovisningslagen, Förvaltaren ansvarar åven för den interna kontroll som den bedömer

är nödvåndig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare

sig dessa beror på oegentligheter eller på missiag.

Vid upprättanclet av årsredovisningen ansvarar förvaltaren för bedömningen av stiftelsens formåga att

fortsåtta verksamheten. Den upplyser, när så är tlllämpligt, om forhållanden som kan påverka

formågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antaganclet om

fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och
att lämna en revisionsberåttelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet år en hög grad av

såkerhet, men år ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid komrner att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på

grund av oegentligheter eller misstag och anses vara våsentliga om de enskilt eller tillsammans
iimtigen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom.
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. identifierar och beclömer vi riskerna for våsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller på misstag. utformar och utför granskningsåtgarder bland annat

utifrån dessa risker och inhåmtar revisionsbevis som år tillråckliga och åndamålsenliga för att

irtgora en grund för våra Lrttalanden. Risken för att inte upptåcka en väsentlig felaktighet till följd av

oegentligheter år högre ån för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelåmnanden, felaktig

information eller åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna l<ontroll som har betydelse för vår

revision för att utforma granskningsåtgärder som år lämpliga rned hånsyn till omståndigheterna,

nren inte för att uttala oss orl effektiviteten i den interna kontrollen.

' utvårderar vi låmpligheten i de redovisningsprinciper som anvånds och rimligheten i förvaltarens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om låmpligheten i att förvaltaren anvånder antagandet om fortsatt drift vid

upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhåmtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon våsentlig osåkerhetsfaktor som avser sådana

håndelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsåtta

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en våsentlig osåkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberåttelsen fästa uppmårksamheten på upplysningarna iårsredovisningen om den

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana Lrpp[ysningar år otillråckliga, modifiera uttalandet

om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet

för revisionsberättelsen. Dock kan framtida håndelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte

längre kan fortsåtta verksamheten.

. lrtvärderar vi den övergripande presentationen, strul<turen och innehållet i årsredovisningen,

dåribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

håndelserna på ett sått som ger en råttvisande bild.

Vi måste informera förvaltaren om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning sami
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella beiydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förvaltarens förvaltning for
Stiftelsen Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock minnesfond för är 202A.

Enligt vår uppfattning har förvaltaren irrte handlat i skid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller
årsredovisningslagen i annat avseende än att årsredovisningen inte avlåmnats inom den tid som
föreskrivs i I kap 2$ årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs nårmare i

avsnittet Reyisorns ansvar. Vi är oberoende i fOrhållande till stiftelsen entigt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrl<esetiska ansvar enligt dessa krav.

2av3
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat år tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Förvaltarens ansvar
Det år förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ans\rar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, år att inhämta
revisionsbevis för att rned en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om förvaltaren i något våsentligt
avseende:

r företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon forsummelse som kan föranleda
ersåttningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skål för entledigande, eller

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

årsredovisningslagen.

Rimlig såkerhet år en hög grad av såkerhet, men ingen garantiför att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kornmer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

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

Kartstad den 9 juni 2021

Önnings PricewaterhouseCoopers AB
. 1.

' -il \- , I-./'1tt't' 
;i4

Elin Kock

Auktoriserad revisor

3av3
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Stiftelsen Ture och Alida Jarls Minnesfond
Org.nr 802480-3010

ÅnsnroovrsNrNc FöR zazo

Förva ltn i ng sberättelse

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun tillika forvaltare för Stiftelsen Ture och
Alida larls Minnesfond får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Verksamheten

Allmånt om verksamheten

Stiftelsen förvaltats av kornmunstyrelsen i Melleruds Kommun. StifLelsens förmögenhet
samförvaltas med flera andra stiftelsers kapital på ett fondkonlo med andelar i Nordea
Donationsmedelsfond Utd.

Fråmjande av ändamålet

Stiftelsens ändamål är att 85 %o av den årliga avkastningen får användas för ändamål
som främjar de inneboendes gemensamma trevnad i Skållerudshemmet i Åsensbruk,

Väsentliga håndelser under räkenskapsår$

Under 2020 har inget belopp delats ut som avsåg 2019 års bokslut.

Väsentl-iga händelser efter räkenskapsåret
Vi har båaktat hur effekterna av COVID-l9 utbrottet har och kan kornma att påverka
stifLelsen framtida utveckling. Vi bedömer att påverkan på stiftelsen är begränsad.

Ekonomi
2420 2019 20 I8 2017 2016

Utdelning

Räntor

Årets resultat
Stiftelsens
kapilal

26 92B. 18

153,54

L2 3A6,77

862 415,36

15 220,28
0

50 204,33

850 108,64

24 586,6CI

0

-42112,88

799 9443t

0

837,85
-5 152,15

842 017,19

0

846,5

846,5

847 L79,34

Stiftelsens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. Utdelningar redovisas
direkt mot eget kapital och stiftelsens kapital delas upp i bundet och fritt stiftelsekapital
Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet som motsvarar det belopp som är tillgängligt fdr
utdelning för bokslul 7A2A är 2A2,O7 kr. .,li
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RESULTATRÄKNINGEN

Stiftelsens intåkter
Utdelningar
Räntor
Summa intäktcr

$tiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Verksamhetene resultat

Finansiella poeter
Aterforlng av nedskrivning av
ftnansiella poster

$umma finansiella poster

$tiftelsens resultat öre skatt

Stiftelsens resultat efter skatt

Stiftelsen Ture och Alida Jarls minnesfond
Org nr 802480-3010

2020 2019

26 928.18
153.54

27 081-72

-14 775,00
-14 775.00

15 220.28
59.57

15 279.85

-15 200.00
-15 200.00

1230672 79.85

0-00 åtuz{4e

0.00

12 306.72

5A 124.48

50 204.33

12?06.72 sA2a4334il.
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BALANSRÄKNING

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
Ftnansr'ella anläggningstillgångar
Andra långfristiga vårdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstill gångar
Kottfristiga ford ing ar

Kortfri stig a plaee ri ngar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa ocå öank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

STIFTELSEKAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Bundet kapital vid årets början
Förändring av bundel eget kapital
Summa bundet eget kapital yrd årefs s/uf

Fitt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Överf<irt till och från bundet eget kapitat
Årets resultat
Summa fritt eget kaptial vid ärets slut

Surnma eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intåkter
Summa skulder

SUMMA ST]FTELSEKAPITAL OCH SKULDER

Stiftelsen Ture och Alida Jarls rninnesfond
Org nr 802480-3010

2420 2019

Not

2 0.00
0.00

0.00
0.00

3

825 000.00

å1i65.30

876 355.36

876 365.36

-859136.61
3076-68

-862 213.29

I027.97
3 076.68

.12300,72
-242.07

-862 415.36

:13950-0lI
-13 950-00

825 000.00

3Z_608-A4

862 608.54

862 608.64

-846 585.52

=121äLOg
-859 136.61

46 681.21
12 551.09

-50_204=33
I A27.97

-850 r08.64

4l00Ja
-12 500.00

-876 365-36 -852 608.64r-:7y
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NOTER

Stiftelsen Ture och Alida Jarls minnesfond
Org nr 802480-3010

Not 1. Allmånna redovisningsprinciper
Ärsredovisningen år upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Tillämpade redovisnings-

och värderingsprinciper överensslämmer med föregående år.

Not 2. Finansiella anläggningstillgångar 2A20-12'31 2019'12-31

I ngående anskaffnin gsvärde
- lnköp
- Försäljningarlutrangeringar
- Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden

lngående nedskrivningar
- Aterförda nedskrivningar på försåljningal resp utrangeringar
- Återtörda nedskrivningar
- Omklassificeringar
- Årets nedskrivningar (anskaffningsvårde)
Utgående nedskrivningar

Redovisat vårde

Antal andelar i Nordea Donationsmedelfond:
Marknadsvärde på fondandelar 2A2O-12-31

Belopp vrd årefs ittgång
Omföri från bundet kapital
Årets resultat
Beslutade anslag/utdelningar
Belopp vid årets utgång

0,00
0.00
0.00
0-a0
0.00

0.00
0.00
0.00
0,00
0-00

825 000.00
0.00
0.00

{25_000_00-
0.00

-50124.48
0.00

50124.48
0.00
0.00

0.00

0.00

5 853.9534 st
913 605.43 kr

0.00

0.00

Not 3. Eget kapital
Utdelningar redovisas direkt mot eget kapital som är uppdelat i bundet och fritt eget stiftelsekapital

Bundetstiftelsekapital Frittstiftelsekapital
-859136.61 9427.97

-3 076.68 3 076.68
0.00 -12306.72
0-00 0J0

-862 213.29 -202.077'71
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Stiftelsen Ture och Alida Jarts minnesfond
Org nr 802480-3010

tnga lnga

Not 4 Ståillda såkErheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Underskrifter

') "'!

.t,

Thomas

,j/{ k-'*- t4
Marianne Sand Wallin

" - { .;>._* q1*. I

Peter Ljungdahl

Revisorspåteckning 
/

Vår rcvisionsberåttelse har lämnats A"n 4!*' Åi1# t'
ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers

fut;.{n,,tl-
Elin Kock
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till förvaltaren i Stiftelsen Ture och Alida Jarls Minnesfond, org.nr 802480-3010

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av årsredovisningen for Stiftelsen Ture och Alida Jarls Minnesfond för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en

i alla våsentliga avseenden råttvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enltgt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen år

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfcirt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing ilSA) och god revisionssed i Sverige
Vårt ansvar enligt clessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansva{. Vi år oberoende i

förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska

ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåmtat är tillråckliga och åndamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Förvaltarens ansvar
Det är förvaltaren som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Förvaltaren ansvarar även för den interna kontroll som den bedÖmer

är nödvåndig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några våsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar förvaltaren för bedömningen av stiftelsens fÖrmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om forhållanden sottt kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av såkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig clessa beror på oegentligheter eller på misstag, och

att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig såkerhet är en hög grad av

säkerhei, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en våsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på

grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen.

Som clel av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk instållning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer vi riskerna för våsentliga felaktigheter I årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utfor granskningsåtgärder bland annat
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utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis sorr är tillråckliga och åndamålsenliga for att
utgöra en grund för vårc uttalanden. Risken för att inte upptåcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter år högre ån för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en forståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgarder som är låmpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

r utvårderar vi låmpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i förvaltarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om låmpliglreten i att förvaltaren anvånder antagandet orn fortsatt drift vid
uppråttandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhåmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osåkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller forhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en våsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberåttelsen fästa uppmArksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
for revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
långre kan fortsåtta verksamheten.

r utvårderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
dåribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sått som ger en råttvisande bild.

Vi måste informera förvaltaren om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
dåribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av forvaltarens förvaftning för
Stiftelsen Ture och Alida Jarls Minnesfond för år 2020.

Enligt vår uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller
årsredovisningslageni anfiat avseende än att årsredovisningen inte avlämnats inom den tid sonr
foreskrivs i I kap 2$ årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna besl<rivs nårmare i

avsnittet Reyisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigl fuilgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåmtat år tillräckliga och ändamålsenliga som grund for vårt
uttalande.

2av3
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Förvaltarens ansvar
Det är förualtaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål betråffande revisionen av förvaltningen, och dårmed vårt uftalande, år att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om förvaltaren i något väseniligt
avseende:

. foretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skål för entledigande, eller

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

Rimlig såkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptåcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersåttningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvånder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk instållning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig framst på revisionen av räkenskaperna" Vilka tillkommande granskningsåtgärder sorn utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgårder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och dår avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
år relevanta för vårt uttalande.

Karlstad den 9 juni 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
---'\. itJ/jl

"'/:., "'. J"' /
. i / | r

Elin Kock

Auktoriserad revisor
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KAM MARKO LLEGIET

Förvaltningsenheten
Liliana Staifo Aho
08-700 08 84
registratu r@kammarkollegiet.se

2020-a2-o8

BESLUT

Stiftelsen fu Josefssons
sjukvårdsfond
c/o Melleruds kommun
Att Linnea Stockman
Kommunhuset
464 80 Mellerud

sid 1(3
Dnr 9.2-10687-2O2C

Permutation av Stiftelsen AJ Josefssons sjukvårdsfond

Beslut

Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap. 1 $ stiftelselagen (1g94:1220) ansökan
om att i sti.ftelsens ftireskrifter få ändra lydelsen

"till personer inom Grinstads socken, som besväras av allvarlig eller långvarig
sjukdom,"

till lydelsen

"till personer i ftjrsta hand inom Grinstads socken och i andra hand inom Nlelleruds
kommun i öwigt, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukd.om,".

Bakgrund

stiftelsen A J Josefssons sjukvårdsfond bildades efter ett förordnande av
Anders J Josefsson i ett testamente den 20 oktober 1938, punkten 4. Efter beslut av
Kammarkollegiet den 20 augusti 2013 upphävdes de föreskrifter som anger att
endast avkastningen får användas för ändamåIet, bilaga.

Det bokförda värdet av stiftelsens tiligångar den 31 december 2019 uppgick till ca
38 000 kr.

Ansökan

stiftelsens ftirvaltare, Melleruds kommun, ansöker om tillstånd att få ändra
stiftelsens föreskrifter på det sätt som framgår ovan under rubriken Beslut.

Box 2218, 1O3 15 Stockholm
Slottsbacken 6, Stockholm

www. kammarkollegiet.se
registratur@l€mmarkollegiet.se

Telefon 08-700 08 OO

Telefax O&2O 49 69
Bankgiro 5052-5?81
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KAM MAR KO LLEG I ET 202A-72-A8

BESLUT

som skäl för ansökan anför förvaltaren i huvudsak följande. Ingen utdelning ur
sti-ftelsen har gjorls på fiera år. Detla trots att stifteisen försökt hitta iåmpiiga
sökande. under 2a17 f.ann man en person som sannolikt kunde söka medel ur
stifteisen men som inte bodde i Grinstad socken utan i en annan del av kommunen.
En utvidgning av möjliga sökande från boende i Grinstad socken till att i andra hand
omfatta boende i hela Mellemds kommrm borde öka förutsättningarna for stiftelsen
att fullgöra sitt syfte.

Skälen för beslutet
GciIIan d,e b es trim melser

Enligt 6 kap. 1 $ stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets tilistånd för att
ändra, trpphäva eller i särsblt fa1l åsidosätta föreskrifter i ett stjftelseförord.nande
som avser
1. stiftelsens ändamål,
2. hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad,
3. hr-rruvida stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaitning,
4. av vem en styrelseledamot eller förvaltaren entledigas eller utses el}er hgr
styrelsen ska vara sammansatt,
5. styrels ens beslutförhet eller omröstrin gsförfarande,
6. alvode till styrelsens ledamöter eller örvaltaren,
7. råkenskaper eller årsreclovisning för stiftelsen,
8. revision, eller
9- rätt att föra talan om skadestånd tili stiftelsen eiler att ansöka om enfledigancle ay
styrelsele damot eiler förvaltare.

För iillstånd krävs att föreskrifterna på grund av ändrade förhållanclen inte längre
kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbarl striclande mot sti{tarens
avsikter.

Föreskrifter som inte avser stiftelsens ändamål får dessutom ändras, upphävas eller
i särskilt fall åsidosättas om dei finns andra såirskilda skäI. Föreskrifter som rör
ändamålet får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns
synnerliga skdl.

Vid åndring av föresluifter om slifteLsens ändamål ska vad som han anfas ha varit
stiftarens avsikt beaktas så långt möj1igt.

Karn mar hollegiet s b edö mning

Det framgår av utredningen att förhållandena har ändrats på ett sådant sätt att det
finns skäl att ändra stiftelsens föreskrifter på det sätt som stiftelsen har begärt.
Ansökan ska därför medges.

sid 2 (3
Drrr 9.2-10687-2A2(

Box 2218, l-O3 15 Stockholm
Slottsbacken 6, Stockhoim

www. kamnrarkollegiet.se
registratur@kamma rkoll egiet.se

Telefon O8-700 OB O0
Telefax 0&20 49 69

Bankgiro 5052-5781
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sid 3 (3'

Dnr 9.2-10687-2A2CKAM MARKOLLEGIET 2020-L2-A8

BESLUT

Detta beslut har fattats av advokatåskålen Birgitta Nordenfelt. Föredragande har
varit advokatfiskalen Liliaaa Staifo Aho.

Aho

Bilaga

Kammarkollegiets beslut den 20 augusti 2019, dnr 9.Z-ZA4}-IJ

Sändlista

Länsstyrelsen i Västra Götalands iän, 408 40 Göteborg

Box 221f., 103 t5 Stockholm
Slottsbacken 6, Stockholm

m,l^Ar.kamrnarkollegiet.se
reglstratur@ka mmarko ll egetse

Telefon O&700 O8 00
Telsfaxo&20 49 69

BanMro 5052-5781
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Bilaga tillKanrmarkollegietsbeslut
za/O -lZ -0/ iärende*loon,. cl.Z-tuLI1-70

Kammarkollegiet
Adrpkatfi slcrlsenheterr

Joalcim Linciberg
re gistlatur@camma kol Iegiet. se

08-700 08 32

BESLUT

2013-AB-ZA

L (2)

Dnr 9.2-2349-13

Stillelsen A J Josefssons sjukvårdsfond
c/o Mellerucls konmun
ATT. Emma Lindquist
Kommunkontoret
464 80 Meilerud

Fermutatiom av Stiftelsen 4.tr Josef,ssons sjukvårdsfond

BesIut

Kamnrarkollegiet medger med stöd av 6 kap. I $ stifteiselagen(1994:1270)
ansökan om permutation.

Bahgrund

Stiftelsetr A J Josefssons sjukvårdsfond bildades efter ett förordnande av
Anders J Josefson i ett testamente den 20 olctober 1938 punlcten 4, Lriiaga.

Stiftelsens tillgangar r"rppgiclc den 31 december 2AL2till ca 46 000 kr.

Ansökan

Stiftelsens förvaltare ansölrer c,m l{arunericoiiegiets tillstånd att fä upphäva
de ftireslaifter sorn angel: arf endast avlcastningen får användas fiir'
åindamålet.

Som slcäl föl ansökan ardörs aft avkastningen är så liten att stiftelsens
åindarnål inte kan tillgodoses på ett tillfi'edstäliande sätt.

Skäl för beslutet

Enligt 6 kap. 1 $ stittelselagen (1994:12?0) icr'ävs l{anurarhollegiefs
tilistånd för att äneLa, upphåva eiler i såilslcilt fall åsidosåtta foreslaifter i ett
stiftelseför'ordnancte som avser bl.a. stiftelsens ändamåI, hul stiftelsens
förmögenhet ska vara placerad eller om stiftelsen ska ha egen eiler anlcnuten
f<irvaltning. För tillstand krävs att fiireskrifterna på grund av ändrade
ftirhållanden inte längre kan ftiljas eller har blivit uppenbart onyltiga eller
r-rppenbarl stridande mot sdftarens avsilcter. Förcslaifter som inte avser
stiftelsens ändamål får dessutom ändras, upphåvas eller i särskilt fall
åsidosättas om det finns andla särsicilda shåil. Fölesklifter som r"ör 2indamåIet

får'ändras, upphävas eller i särslcilt fall åsidosättas om det frnns synnerliga
skäI.

t){)si1 ÅDttuss
Box ?918, tO3 i5 Stocltholrn

'tu t.ri F(J N

08-7000 800
F:-f osT

tN.I'RRNE'I

Pl.uscrlto
95 0(r 55-r

il usö li s,\ D I Ess
tsirger'.I;r:'l sgirtarr I 6, Stotirholrrr

't'tiLu {.i\ }i

08-7000 si88 lr.*,rr'.kal nnralltol i egiet.se
Br\NKClll{)
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Kammarkollegiet BESLUT

2At3-48-20

2 (z)

Dw 9.2-2349-13

Av samma bestämmelse framgår även aft vid ändring av ftireslaifter om
stiftelsens åindamål ska vad som kan antas ha varit stiftalens avsilct beaktas
så langt möjligt,

Av utredningen framgår att avkastningen av stiftelsens kapital är så ringa att
den inte räcker för att tiligodose ändarnålet på ett bra säfi. Med håinvisning
till detta finner I(ammarkoilegiet att det inhäffat sådana ändrade
förhållanden att det ftireligger skäl ftir pennutation av stiftelsens fijreslcrifter
på det sätt sökanden begäit. Kammarkollegiet medger därftir ansökan.

Beslutet innebär att det salcnas formella hinder för stiftelsen att förbruka
såväi kapital som avlcastning för'ändarnålet. Kammar.kollegiet eriruar om att
en stifielse anses uppiöst när'den salcnar tillgångat.

"'3

Joakim Lindberg
Julist

BiiagA

Testamente

Siindlista

Länsstylelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
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o/*yw{e.+a 6r'nt

Abt etl med fem oskadade sigil1" varav Lvå ruärkla rned J,J.S,

oeh tre märkba rned S,A.S., förseglat ltuvert, försett merl en så

lydande påskrtft: tt Underieclcnad fcirlcl;irar härned artt cien handllng

sorn finnes innesluten i 1Lelta konvolut, innehå11er mio ytterstir

vil j;i och besiartente. Dettp.. konvolut får e j öppn:'s llrr än ef ihr ntin

C.öd av uLred.ningscre,nneo. Sven A. llnclersson i llerla' e11er a.v båd.a
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vilbllelra här nediil],

i{agen llöd.re, Dals-}rinstad clen 2C 0ktober 191*.

And.J, Josefson.

Ä!t riilders J. Josefson, vil"icen vl personli4en klinner, ned su*t

och fullt furstånd, sanLt fritt oeh otvun{et, egenhändigt tecknat

sitt narm uder ovaostående förkl:tring, iatygas av undertecknttd€r

på en gång närvarande vitbnen.

Ort och tirl som ovanl

Karl J. Andersson S" Andersson

. flede DaI s-rlrins tadrr r

denna da4'oppnerts och befururits innehålla endast denna handling

intygas av oss unöertecknade på en gång närve'rande vittnen.

en Eödre den Z ja.luatL 19Ä4,

d*t iT\

$ ,,1-..- Å, wt-f, a* .. $b- l' r

std,€n&'te*bwent+ f67

fi!t hörudsrält sanl

ursltltff till Ceft$vrttng $ed den avlidtt&*-- e*{*gar, vitka,

dd,rest dd gfurrte gå.Uanda,.att tests#e\tat vr:re agiitrt enligt I
lap. av tag ara taslanentd, sfcti!"le dhranz filt'& ft{siderte'lzv

inan ser n&zed* efter det de erÅtlit 'd$ w &eieraa't*af pd

sdtt I ? ksp. 4 E alftaffia leg vare sladgat; bqy4q
P& tl ilredsråttens tt&gnrr ;

J,Ve#r^-* ffi/,/r.-

l/h{/,;./,åd.
f

7,/**r*l ffi*r,,s
/ Sodme.n ftjr utr. vistanrle Lars ldagnus

Jo sefs son.

'äi.-"r 4./. -

-z------- -*",,'gd4*4b* tb"r-*/-.v ? .

zt.aa; qt-*./
/

Förestående testamente gci4känner jag till alla delar,
och avsäger mig härned all räti att klandra rletsarnme.,

Si)dra Hagen den 18 jan" 194i"
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
t2

5 19O Dnr KS 2020/515

Permutation av Al. Josefssons sjukvårdsfond

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ansöka om permutation för stiftelsen AJ Josefssons Sjukvårdsfond'

Ansökan avser att ändra stadgarna enligt följande:

Till personer i ftirsta hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i
övngt, som fusväns av altuarlig eller änguarig sjukdom, och därför behöva anlita täkare eller

sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ei erhålla understöd av kommunen.

Kommunstyrelsen ger controllern i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet

och fdra vidare talan i ärendet med dem.

Sammanfattning av ärendet

Enligt stiftelsens nuvarande stadgar ska avkastning gå till personer inom Grinstad socken, som

besiåras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller sjukhusvård,

men är mindre bemedlade som ej erhålla underst<ld av kommunen.

Detta villkor har gjort att ingen utdelning qjorts på flera år enligt tidigare upprättade bokslut.

Detta trots att personat inom Socialförvaltningen försökt att hitta lämpliga sökanden. Under

2017 fann man en person som sannolikt kunde söka medel ur stiftelsen men som inte bodde i

Grinstad socken utan en annan delav komrnunen. En utvidgning av möjliga sökanden från

boende i Grinstad socken till att omfatta boende i hela Melleruds kommun borde öka

förutsäRningarna för stiftelsen att fullgöra sitt syfte'

En generell översikt på antal invånare visar på att enligt SCB:s statistik för kvartal 1 2020 är

folkinängden i Melleiuds kommun 9259. Vid en allmän sökning per dagens datum på antal

invånare i Grinstad framkommer att 776 registrerade personer med adress Grinstad. Detta

innebår inte att samtliga boenden i Grinstad är lämpliga sokande till denna fond. Totalt

motsvarar Grinstads invånare cirka B o/o av kommunens invånare. Därmed är det lämpligt att
uryidga området så det är möjligt att hela Melleruds kommuns invånare kan ha möjlighet att
söka.

För att ta hänsyn till stiftarens avsikter med denna fond bör förändringen i första hand ta i

beaktade om den ursprungliga formuleringen för att sedan göra ett tillägg med uWidgningen

som i andras hand.

För att få fler sökande till sjukvårdsfonden rekommenderas nuvarande förskrifterna ändras om

till "personer i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i

övrigt, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller

sjulihusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen."

Beslutsunderlag
. Stadgar Al. Josefssons sjukvårdsfond

r Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse
r Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, 9272.

'"ffiJ2 Utd raqsbestyrka nde

-L*_
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-09-09

sida
13

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar ansöka om permutation för stiftelsen Al Josefssons Sjukvårdsfond.
Ansökan avser att ändra stadgarna enligt följande:

Till perconer i förcta hand inom 6rinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i
övrlfi som besuäns av allvarfi,V eller långvarig sjukdom, och därfrir fuhöva anlita läkarc eller
sjukhusvårQ men är mindre bemdlade som ej erhålla underctckl av kommunen.

Kommunstyrelsen ger controllern i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet
och föra vidare talan iärendet med dem.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Controllern
Socialnämnden (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

48



MELLERUDS KOMMUN
Socialförualtningen

FOREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

Änenor g Dnr sN 2o2ol4o

Upphandling av daglig verksamhet

Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och uppdrar till förvaltningen att
bereda ärendet för beslut om framtida inriktning

alternativt

2. Socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar att inte vidare utreda möjligheten att
konkurrensutsätta Daglig verkamhet med kvalitet för att istället lägga fokus på att fortsätta
utveckla befintlig verksamhet iegen regi

alternativt

3, Socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar att ge förualtningen i uppdrag att ge
fortsatt stöd till personer med beslut om Daglig verkamhet att starta arbetsintegrerat socialt
företag (ASF)

alternativt

4, Socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
samverka med företag, föreningar och kommuner i Dalsland för att möjliggöra externa
placeringar och ett bredare utbud inom Daglig verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Socialförualtningen fick i januari 2020 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
konkurrensutsätta daglig verksamhet utifrån Lagen om Offentlig Upphandling för att om
möjligt få ett större utbud och/eller högre kvalitet i utförandet inom ramen för befintlig
tilldelad budget. Uppdraget delredovisades i april 2020, därefter lades utredningen på is på
grund av den pågående pandemin som krävde mycket tid och kraft. Förvaltningen har nu
under våren 2021 återupptagit utredningen och vad som krävs för att kunna genomföra en
sådan upphandling vilket är förenat med en del utmaningar,

Beslutsunderlag
. Socialnämndens beslut 2020-01-30, 5 L2.
. Socialnämndens beslut 2020-04-20, 5 55.
o Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-xx-xx SN 2020/xxx

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (4)

Socialnämnden

Upphandling av Daglig verksamhet

Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och uppdrar till
forvaltningen att bereda ärendet för beslut om framtida inriktning

alternativt

2, Socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar att inte vidare utreda
möjligheten att konkurrensutsätta Daglig verksamhet med kvalitet för att istället
lägga fokus på att fortsätta utveckla befintlig verksamhet i egen regi

alternativt

3. Socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar att ge förvaltningen i

uppdrag att ge fortsatt stöd till personer med beslut om Daglig verksamhet att
sta rta a rbetsinteg rerat socia lt företag (ASF)

alternativt

4. Socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar att ge förvaltningen i

uppdrag att samverka med företag, föreningar och kommuner i Dalsland för att
möjliggöra externa placeringar och ett bredare utbud inom Daglig verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen fick ijanuari2020 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
konkurrensutsätta daglig verksamhet utifrån Lagen om Offentlig Upphandling för
att om möjligt få ett större utbud och/eller högre kvalitet i utförandet inom ramen
för befintlig tilldelad budget. Uppdraget delredovisades i april 2020, därefter lades

utredningen på is på grund av den pågående pandemin som krävde mycket tid och
kraft. Förvaltningen har nu under våren 2021 återupptagit utredningen och vad
som krävs för att kunna genomföra en sådan upphandling vilket är förenat med en
del utmaningar.

Bakgrund

Socialnämnden gav ijanuari 2020 forvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
att konkurrensutsätta daglig verksamhet utifrån Lagen om Offentlig Upphandling

Postadress
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
socialnamnd@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148850
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialforvaltningen

Datum Diarienummer
2021-xx-xx SN 2020/>ux

Sida

2 (4)

för att om möjligt få ett större utbud och/eller högre kvalitet i utförandet inom

ramen för befintlig tilldelad budget.

Utredningen har under 2020 sedan tillfälligt lagts på is då pandemin tagit tid och

kraft från verksamheten att planera om och säkerställa en god verksamhet.

Förvaltningen har återupptagit utredningen under våren 2021.

Analys

Daglig verksamhet har bedrivit sin verksamhet med anpassningar under hela
pandemin då det ansetts som en viktig del for målgruppen. Man har inom daglig
verksamhet en god samverkan med föreningar, företag och planering av
arbetsintegrerat företag har varit på paus och kommer nu att återuppta sitt arbete.

Sektorchef hade kontakt med Lerum som upphandlat Daglig verksamhet under en
period men de hade återgått till kommunal verksamhet då man inte såg ett
mervärde i att ha kvar upphandlingen utan istället satsat på att vidareutveckla den
egna verksamheten. Vidare kontakt har tagits med Köpings kommun som

upphandlar en inriktning i form av teateruerksamhet, i övrigt bedriver de daglig
verksamhet i egen regi. Fleftalet kommuner har LOV för daglig verksamhet för
ökad valfrihet för den enskilde. Detta är oftast förenat med ökade kostnader då
planeringsförutsättningarna för den verksamhet som finns i egen regi försvåras.

Under tr 2020 genomfördes en kartläggning av behoven hos dagens brukare inom
daglig verksamhet och även till viss del avseende de som är på väg in. Utifrån
detta har innehållet nu förändrats på enheterna, Det finns idag 5 enheter med

olika innehåll och även ett uppbyggt stöd vid externa placeringar. Samarbetet med

arbetsmarknadsenheten och samhällsbyggnad pågår lokalerna på Fryken och

Frykens handel delas med hög samverkan för sysselsättning, praktik och

förberedande inför arbete.

Förvaltningen bevakar löpande frågan om möjligheterna att arbeta mer med
arbetsintegrerat socialt företag (ASF). Samordningsförbundet har en samordnare
som ger stöd för att starta upp ASF. Samverkan sker även med gymnasieskolan för
att bedriva caf6 på skolan. Detta har varit under paus då Caf6 Rocket har haft
stängt för kunder under pandemin för att minska risken för smittspridning. Den
planering som påbörjats och stöd för motivering med tidigare samordnare behöver
nu återupptas för att ge stöd. Det stöd som verksamheten kan ge med en
stödassistent kvar under uppstart och så länge brukare har beslut om Daglig
verksamhet ligger kvar under 2021 och 2022.

Vid närmare genomgång av underlag för IOP och LOU framkommer att syftet ska

tydligt framgå med upphandlingen innan det påbörjas en upphandling och det ska

vara en tydlig avgränsning med fokus på individen, Det behöver göras en grundlig

behovs och marknadsanalys och det behöver sättas tydliga mål för upphandlingen.

Behoven inom daglig verksamhet ändras hela tiden och det är svårt att säga vad

som är en meningsfull sysselsättning för morgondagens brukare. Att upphandla
daglig verksamhet för att om möjligt få mer kvalitet för tilldelad budgetram
förutsätter att förutsätter att upphandlingen preciserar vilka kvalitetsaspekter som i

så fall ska tillgodoses och hur detta ska mätas. För att det ska vara möjligt måste
dessa sättas upp både utifrån behov hos befintliga brukare idag och tänkbara
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Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
202l->o<-xx SN 2020/xxx
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behov hos framtida brukare. Det är överlag svårt att mäta kvalitet på ett objektivt
sätt inom funktionshinderområdet, här pågår mycket utvecklingsarbete nationellt
idag. Att sätta upp hållbara sådana kvalitetsfaktorer i samband med en

upphandling är således svårt.

En mer framkomlig väg skulle kunna vara att upphandla en särskild inriktning inom
daglig verksamhet utifrån uppstådda behov i befintlig verksamhet eller i och med

nya brukare på väg in.

Möjliga vägar framåt

Daglig verksamhet i Mellerud håller en god kvalitet och LSS verksamheten är
generellt kostnadseffektiv. Det finns ett pågående arbete med en ökad samverkan
inom daglig verksamhet och AME som hittills varit givande och som bör foftsätta
utvecklas. Verksamheten behöver hela tiden uWecklas och anpassas för att matcha

behoven hos de som får beslut om daglig verksamhet. Att upphandla en del av
verksamheten tex för en viss inriktning som kan vara svåft att erbjuda i en

kommun av Melleruds storlek kan vara en bra lösning om ett sådant särskilt behov
uppstår. En annan möjlighet är att utveckla vissa verksamheter i

Dalslandssamverkan om det behövs ett bredare underlag. I nuläget ser
verksamheten inte ett sådant behov utan kan möta detta inom befintlig
verksamhet. Att upphandla hela daglig verksamhet utifrån kvalitet skulle vara ett
mycket omfattande och tidskrävande arbete där en förutsättning är att
förvaltningen redan innan identifierar mätbara kvalitetsfaktorer att utgå ifrån.
Utifrån detta kan sammanfattningsvis tänkbara inriktningar framåt vara:

1. Socialnämnden beslutar att inte vidare utreda möjligheten att konkurrensutsätta
Daglig verksamhet med kvalitet för att istället lägga fokus på att fortsätta utveckla
befintlig verksamhet i egen regi

2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ge fortsatt stöd till
personer med beslut om Daglig verksamhet att starta arbetsintegrerat socialt
företag (ASF)

3. Ge förvaltningen i uppdrag att samverka med företag, föreningar och kommuner
i Dalsland för att möjliggöra externa placeringar och ett bredare utbud inom Daglig
verksamhet.

Beslutsunderlag
. SN 210130
. SN 200430
. Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med

funktionsnedsättning
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MELLERUDS
KOMMUN

Tanja Mattsson
Socialchef

Beslutet skickas till

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen
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2021->c<-xx SN 2020/>erx

Anette Karlsson

Sektorchef Stöd och Service
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdatum
2A2A-04-24

sida
15

5ss sN2020/40

Upphandling Daglig verksamhet

Beslut
Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna informationen,
Z. ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda forutsättningarna för att

konku rrensutsätta Daglig verksamhet med kvalitet.

Sammanfattning av ärendet
Sektorchef för strid och service redovisar uppdraget med att ta fram ett upphandlingsunderlag

för Daglig verksamhet enligt Lagen om offentlig upphandling- LOU och ldåburet offentligt
partnerskap- IOP. Förvaltningen efterfrågar mål och syfte från socialnåmnden för att fortsätta
med upphandlingsunderlaget.

Beslutsunderlag
200130 ger Socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för

att bedriva daglig verksamhet utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt itillämpliga
detar nyttja idäburet offentligt partnerskap (IOP). Socialförvaltningen ska redovisa uppdragel
till socialnämnden varannan månad fram tills det att annat beslut fattas'

Beslutet skickas till
Diariet
Anette Karlsson

srgn \ ri-#r Utdragsbestyrkandetustir\naes
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTNÄOCS PNOTOKOLL
Sammantrådesdatum
2020-01-30

sida
L7

512 Dnr SN2020140

Upphandling daglig verksamhet - LSS

Beslut
Socialnämnden ger socialfcirvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för att
bedriva daglig verksamhet utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt itillämpliga delar
nytlja Iddburet offentligt partnerskap (iOP). Socialförvaltningen ska redovisa uppdraget till
socialnämnden varannan månad fram tills det att annat beslut fattas.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden vill med uppdraget beredas korrekt underlag för att fatta beslut i att bedriva
Daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjånsteanteckning 2020-0 1 -2 1

Beslutet skickas till
Diariet
Malin Johansson, socialchef

J 'sF'i:trs
A'I:-

Utdragsbestyrkandeslgn
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MELLERUDS KOMMUN
Socialförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

Änrnor ro Dnr SN 202IlI7t

Socialnämndens delegationsordning - myndighetsutövning och
individfrågor, revidering
Förslag till beslut

Socialnämndens beslutar att anta revidering av socialnämndens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin
helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Socialnämndens beslutanderätt
kan dock flyttas genom delegation, Detta görs för att avlasta socialnämnden från
rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella
ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare
och handläggningen snabbare, En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt
genom delegation.

Enligt 6 kap.37 $ kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till
en ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens
organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller
entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera
beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet till
befattningar och funktioner, inte till namngivna personer. En delegat agerar i stället för
socialnämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar, så det är socialnämnden som är
juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett
socialnämndsbeslut.

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där socialnämnden beslutat att delegera
sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare, Kommunallagen skiljer
mellan beslut som måste delegeras och beslutsom innebär ren verktällighet.
Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock uppmärksammas.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i
socialnämndens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening är
bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra
vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste
grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller
förualtningsbesvär. Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter
som den anställde utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på

tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså
ingen egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i

styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också
vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ
eller valmöjligheter och som kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att
vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering, Den följer i stället av den arbetsfördelning
mellan de förtroendevalda och de anställda som måste finnas för att den kommunala
verksamheten ska kunna fungera. Beslut som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd
och kan inte överklagas.
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MELLERUDS KOMMUN
Socialförualtningen

FöREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

Beslutsunderlag

o Socialförvaltningens tjänsteskrivelse,
o Förslag reviderad delegationsordning för socialnämnden

BILAGA
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Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-08-09 SN202LlL7t

Telefon
0530-180 00

Webb
www,mellerud.se

Sida

1 (2)

Socialnämnden

Socialnämndens delegationsordning - myndighetsutövning och
individfrågor, revidering

Förslag till beslut
Socialnämndens beslutar att anta revidering av socialnämndens delegationsordning enligt
föreliggande förslag,

Sammanfaftning av ärendet
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin

helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Socialnämndens beslutanderätt
kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta socialnämnden från
rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella

ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare
och handläggningen snabbare, En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt
genom delegation.

Enligt 6 kap, 37 $ kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till
en ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens
organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller
entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera
beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet till
befattningar och funktioner, inte till namngivna personer. En delegat agerar i stället för
socialnämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar, så det är socialnämnden som är
juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett
socialnämndsbeslut,

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där socialnämnden beslutat att delegera
sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare. Kommunallagen skiljer
mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet.
Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock uppmärksammas.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i

socialnämndens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening är
bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra

vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste
grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller
förvaltningsbesvär. Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter
som den anställde utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på

tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså
ingen egen självständig bedömning utan verktäller endast åtgärder som redan är beslutade i

styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, Det kan också

Postadress
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
socialnamnd@mellerud.se

Bankgiro
5s02-2776

Organisationsnummer
212000-148858
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Tanja Mattsson
Socialchef

Beslutet skickas till
Socialchef

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-08-09 SN202L/t7L

Mikael Nilsson

Verksa m hetsutveckla re

mikael. nilsson@mellerud.se

Sida
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vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ
eller valmöjligheter och som kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att
vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering, Den följer i stället av den arbetsfördelning
mellan de förtroendevalda och de anställda som måste finnas för att den kommunala
verksamheten ska kunna fungera. Beslut som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd
och kan inte överklagas.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
o Förslag reviderad delegationsordning för socialnämnden,
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METLERUDS KOMMUN
Socialförualtningen

FöREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

ARENDE 11

Information om Covid-l9

Dnr SN 20201171

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

På socialnämndens utskott 2020-04-06, 5 35, togs beslutet att förvaltningen löpande under
pandemin, återkopplar till utskottet och nämnden hur arbetet fortgår avseende tillgång till
skyddsutrustning, arbetsmiljöfrågor samt informationen till medarbetarna.

Sektorchefen för Vård och omsorg lämnar en aktuell information.

Beslutsunderlag

r Presentation
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MELTERUDS KOMMUN
Socialförualtningen

FöREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

Änenoe rz

Rappofter från socia lförualtni ngen

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Socialchef rapporterar från sammanträden med mera.

Beslutsunderlag

o Presentation
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MELLERUDS KOMMUN
Socialförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

ARENDE 13

Rappofter från Socialnämndens ledamöter

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera.
Eventuella initiativärenden och väckta frågor lyfts.

Beslutsunderlag

o Presentation
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MELLERUDS KOMMUN
Socialförualtningen

FOREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

ARENDE 14

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordforande och tjänstepersoner
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till socialnämnden varje månad.
Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.
Däremot kan socialnämnden återkalla delegering.

Beslutsunderlag

. Delegationsbeslut IFO juni 2021
r Delegationsbeslut VoO och LSS juni 2021
e Delegationsbeslut IFO juli 2021
r Delegationsbeslut VoO och LSS juli 2021
. Anställningsrapport tillsvidareanställningar juni 2021
o Anställningsrapport tidsbegränsade anställningar juni 2021
o Anställningsrapport timavlönade anställninga r juni 202t

Delegationsbesluten och anställningsrappofter finns att läsa i socialnämndens
Teamsgrupp,
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MELLERUDS KOMMUN
Socialförualtningen

FöREDRAGNINGSLISTA
2021-08-31

Änrnor rs

Anmälan

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Varje månad anmäler socialförvaltningen handlingar som inkommit och bedöms relevanta
för socialnämnden att få kännedom om. Inkomna handlingar och skrivelser mellan perioden
22juni 2021 och 23 augusti.

Beslutsunderlag

o Förualtningsrätten i Göteborg Dom 2021-06-24 (I)
r Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-06-28 (2)
r Förualtningsrätten i Göteborg Dom 2021-07-01 (3)
o Förualtningsrätten i Göteborg Dom 2021-07-06 (4)
o Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-07-07 (5)
r Högsta Förvaltningsrätten Stockholm Dom 202L-06-29 (6)
. Förualtningsrätten i Göteborg Dom 2021-07-2L (7)
. Högsta Förvaltningsrätten Stockholm Dom 2021-08-03 (B)
. Högsta Förvaltningsrätten Stockholm Dom 2021-08-03 (9)
o Högsta Förvaltningsrätten Stockholm Dom 2021-08-03 (10)
o Förvaltningsrätten i Göteborg Dom 2021-08-12 (11)

Ouanstående handlingar finns att läsa i socialnämndens Teamsgrupp.
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