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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

ARENDE 1 Dnr KS 20L7/465

Svar på motion om att uppföra en fast scen vid parken P D
Lu nd g rensgata n / Bergsgata n

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att

1. rusta upp parken enligt förslag.

2, införskaffa poftabel scen.

3. finansiering sker genom investeringsbudget 2021.

Sammanfattning av ärendet

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 20L7 aft kommunfullmäktige beslutar att
uppföra en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. Parken är idag
förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter,
allsång, ideella evenemang och framträdanden av olika slag.

Detta är en park/yta som har varit under förändring sedan 1948 och olika verkamheter
har jobbat för att uWeckla området under dessa år. Under 2018 tog samhällsbyggnads-
förvaltningen fram ett förslag på att rusta upp hela området och göra det mycket attraktivt
och sökte pengar från olika ställen för att få ner kostnaderna för att rusta upp parken.
Tyvärr fick kommunen inte pengarna och ärendet stannade upp.

Det är mycket jobb gjort på att få till detta och det finns förslag på kostnader och hur man har
tänkt. Förslaget till en fast scen i detta området känns inte ekonomiskt försvarbaft när man inte
har fått till grunden i förslaget som samhällsbyggnadsförualtningen gjorde. En fast scen i detta
området anses inte bli bra när det ska vara en park där det är tänkt att skapa en lugn miljö, och
att parken ligger mitt iett bostadsområde.

Tillväxtenheten har hörts i ärendet och med läget och området så rekommenderar de ingen
fast scen.

Beslutsunderlag

. Motion.
o Arbetsutskottets beslut 20L7-09-LZ, g 342.
o Kaftskiss.
. Sam hä llsbygg nadsförua ltningens tjä nsteskrivelse.
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Kommunfullmäktige

Svar på motion om att uppföra en fast scen vid parken P D Lundgrens-
gatan/Bergsgatan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att

1, rusta upp parken enligt förslag.

2. införskaffa portabel scen.

3. finansiering sker genom investeringsbudget 2021,

Sammanfattning av ärendet

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 2017 aft kommunfullmäktige beslutar att
uppföra en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. Parken är idag

förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter,
allsång, ideella evenemang och framträdanden av olika slag.

Detta är en park/yta som har varit under förändring sedan 1948 och olika verkamheter
har jobbat för att uWeckla området under dessa år. Under 2018 tog samhällsbyggnads-
förvaltningen fram ett förslag på att rusta upp hela området och göra det mycket attraktivt
och sökte pengar från olika ställen för att få ner kostnaderna för att rusta upp parken.

Tyvärr fick kommunen inte pengarna och ärendet stannade upp.

Det är mycket jobb gjort på att få till detta och det finns förslag på kostnader och hur man har
tänkt. Förslaget till en fast scen i detta området känns inte ekonomiskt forsvarbart när man inte
har fått till grunden i förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde, En fast scen i detta
området anses inte bli bra när det ska vara en park där det är tänkt att skapa en lugn miljö, och

att parken ligger mitt iett bostadsområde.

Tillväxtenheten har hörts i ärendet och med läget och området så rekommenderar de ingen
fast scen.

Beslutsunderlag
. Motion.
. Arbetsutskottets beslut 2OL7-O9-I2, g 342
. Kartskiss.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-04-2t KS 20L71465

Patrik Tellander
Utredare/utbildare
0530-182 16

patrik.tellander@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadchef

Beslutet skickas till Anette Levin (L) och Kommunstyrelsen

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se4



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20L7-O9-12

sida

30

s 342 Dnr KS 2Ot7/465.292

Motion om att uppföra en fast scen vid parken P D
Lu nd g rensgata n r/ Bergsgata n, utred n i n gsu ppd ra g

Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
19 december 2O1.7.

Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) föreslår ien motion den 11 augusti 2077 att kommunfullmäktige
beslutar att uppfor en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan
Parken är idag förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges
möjlighet till spontana aktiviteter, allsång, ideella evenemang och frarhträdanden
av olika slag.

Beslutsunderlag
. Motion.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge xxxx i

uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till s.yar. Redovisning av uppdraget
ska ske rzid arbetsutskottets sammanträde den xx xxxx 2017.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
T.f. kommunchefen

<.d
des sign Utdragsbestyrka nde
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Liberolernq Till Kommunfullmäktige i Melleruds kommun

MOTION - om att uppftira en fast scen vid parken PD Lundgrensgatan/Bergsgatan

Från Liberalemas sida foreslås att Melleruds kommun uppftir en fast placerad scen i parken

PD Lundgrensgatan/ Bergsgatan. Parken är i dag ftirhållandevis lite använd och genom att

uppft)ra en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter, allsång, ideella evenemang och

framträdanden av olika slag.

Scenen kan med fordel byggas i kommunal regi, genom utbildningsprojet eller annan lämplig

form och behöver inte vara i det dyrare slaget. Från Liberalernas sida anser vi att kommunen

bör arbeta mer aktivt med att öka antalet mötesplatser som främjar kultur och livskvalit6. Att
uppfiira en scen i parken iir ett litet steg i rätt riktning.

Mellerud den 2017-08-11

)

F

Levin

i Mellerud
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

ARENDE 2 Dnr KS 2020/497

Förstudie angående gemensam vuxenutbildning i Dalsland

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ger kultur- och utbildningschefen i uppdrag att delta i genomförandet av en
förstudie om gemensam vuxenutbildning i Dalsland tillsammans med övriga Dalslands-
kommuner. Melleruds kommun föreslår att arbetsmarknadsenheterna inkluderas i förstudien.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun fick i december 2019 förfrågan från Bengtsfors kommun om att delta i en
förstudie om gemensam vuxenutbildning i Dalsland tillsammans med övriga Dalslands-
kommuner.

Kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun beslutade vid sitt sammanträde i november 2019 att
ge sin förualtning i uppdrag att initiera en vuxenutbildning i Dalsland och arbeta vidare med
Campus Dalsland. Arbetet med Campus Dalsland pågår och en förstudie pågår med ekonomiskt
stöd från Vinnova. När det gäller vuxenutbildningen har Färgelanda och Dals Eds kommuner
ställt sig positiva till förstudien. Åmåls kommun deltar endast när det gäller förstudien om
Campus Dalsland.

I enlighet med Dalslandskommunernas samverkanssträvanden föreslås Melleruds kommun vara
positiv till Bengtsfors kommuns förfrågan om förstudien och föreslår att den utökas till att även
omfatta arbetsmarknadsenheterna. Kultur- och utbildningschefen utses att vara Melleruds
kommuns företrädare i arbetet.

Beslutsunderlag
. Bengtsfors kommun - Förfrågan om deltagande i förstudie om gemensam vuxenutbildning,

2019-12-06.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-08-19, 5 >oo<.
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Arbetsutskottet

Förstudie angående gemensam vuxenutbildning i Dalsland

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ger kultur- och utbildningschefen i uppdrag att delta i genomförandet av en
förstudie om gemensam vuxenutbildning i Dalsland tillsammans med övriga
Dalslandskommuner. Melleruds kommun föreslår att arbetsmarknadsenheterna inkluderas i

förstudien.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun fick i december 2019 förfrågan från Bengtsfors kommun om att delta i en
förstudie om gemensam vuxenutbildning i Dalsland tillsammans med övriga Dalslands-

kommuner.

Kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun beslutade vid sitt sammanträde i november 2019 att
ge sin förvaltning i uppdrag att initiera en vuxenutbildning i Dalsland och arbeta vidare med

Campus Dalsland. Arbetet med Campus Dalsland pågår och en förstudie pågår med ekonomiskt
stöd från Vinnova. När det gäller vuxenutbildningen har Färgelanda och Dals Eds kommuner
ställt sig positiva till förstudien. Ämåls kommun deltar endast när det gäller förstudien om

Campus Dalsland.

I enlighet med Dalslandskommunernas samverkanssträvanden föreslås Melleruds kommun vara
positiv till Bengtsfors kommuns förfrågan om förstudien och föreslår att den utökas till att även
omfatta arbetsmarknadsenheterna. Kultur- och utbildningschefen utses att vara Melleruds
kommuns företrädare i arbetet.

Beslutsunderlag
. Bengtsfors kommun - Förfrågan om deltagande i förstudie om gemensam vuxenutbildning,

2019-12-06.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-08-19, 5 xxx.

Kad Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
Kultur- och utbildningsnämnden

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-07 K520201497

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se8
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MELLERUDS
KOMMUN

Förstudie gemensam vuxenutbildning i Dalsland

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kultur- och utbildningschefen att
genomföra en förstudie om gemensam vuxenutbildning i Dalsland tillsammans med
övriga Dalslandskommuner. Melleruds kommun föreslår att arbetsmarknadsenheterna
inkluderas i förstudien.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun fick i december 2019 förfrågan från Bengtsfors kommun om att
delta i en förstudie om gemensam vuxenutbildning i Dalsland tillsammans med övriga
Dalslandskommuner.

Kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun beslutade vid sitt sammanträde i november
2019 att ge sin förualtning i uppdrag att initiera en vuxenutbildning i Dalsland och
arbeta vidare med Campus Dalsland. Arbetet med Campus Dalsland pågår och en
förstudie pågår med ekonomiskt stöd från Vinnova. När det gäller vuxenutbildningen
har Färgelanda och Dals Eds kommuner ställt sig positiva till forstudien. Ämåls
kommun deltar endast när det gäller förstudien om Campus Dalsland.

I enlighet med Dalslandskommunernas samverkanssträvanden föreslås Melleruds
kommun vara positiv till Bengtsfors kommuns förfrågan om förstudien och föreslår att
den utökas till att även omfatta arbetsmarknadsenheterna. Kultur- och
utbildningschefen utses att vara Melleruds kommuns företrädare i arbetet.

Beslutsunderlag
Bengtsfors kommun - Förfrågan om deltagande i förstudie om gemensam
vuxen utbildning, 20 19 -L2-06

Annika Wennerblom
Tf kommunchef

Kom m unstyrelseförva ltnin gen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Oryanisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se9
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BENGTSFORS
KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-12-06

Sida

1(1)

Vuxenutbildningen
Lars Bennersten, 0531 -528134
lars. bennersten@bengtsfors.se

En gemensam vuxenutbildning i Dalsland
Kommunfullmäktige'i Bengtsfors kommun beslutade vid sammanträdet den 4
november 2019:

"Att ge törvaltningen i uppdrag att ta initiativ till en wxenutbildning i
Dalsland, samt arbeta vidare med Campus Dalsland".

Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av att samverka inom
vuxenutbildning, detta har skett i olika hög grad över tid.

Problernställningarna frir vuxenutbildningen i de olika kommunerna är
likartade ooh jämftirbara.

Enhetema som är små var ör sig kan få fiirdelar att agera som en enhet.

Bengtsfbrs kommun vill på detta sätt sondera möjligheten att skapa en
Dalslandsgemensam vuxenutbildning.

Sorn underlag fiireslås att det på dänstemannanivå genomlors en gemensam
florstudie involverande alla Dalslandskommuner.

Bengtsfors kommun vill meel detta initiera arbetet med en fiirstudie av en
Dalslandsgemensam vuxenutbildning och foreslå att kommunstyrelsen i
Mellerud kommun uppdrar åt sin örvaltning att genomfiira en ftirstudie
tillsammans rned övriga Dalslandskommuner.

Kommunchef

Lars Bennersten

Rektor

w:\brev dalslandsqemensam vux.docx

E-posl
vuxenutbildningen@bengtsfors.se

Besöksadress

Brogatan 10

Eengtsfors

Telefon Fax H€sida
0531-52 60 00 0531-52 ffi 35 www.benglsfors.se

Organisali@sr
212000-1470

Bengtsfors kommun

Postadross

Box 14
666 2'l Bengtsfors
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

ARENDE 3 Dnr KS 2020/425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättnin g 2O2O

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnder ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade
interkom m una la gym nasiekostnader för 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll
nämnden medel ur den så kallade "flytkingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera
bortfallet av medel för flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett
tilläggsanslag med 10 mkr för 2020. Kultur-och utbildningsnämnden får även ca 6 mkr i

eta bl eri n gsersättn i n g frå n m i g rationsverket för 2020.

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott
på -5,9 mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar
samt att två skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

Årets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -15 mkr hänförligt
till nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020,
som för Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen
kommer uppnå det s,k balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för
2020. Sveriges regioner och kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst
osäker och grundades på en markant återhämtning av svensk produktion och
sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att finansiera tilläggsanslag med
finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I
budgeten tll202I minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med - 4 mkr.

Beslutsunderlag

o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, S 59.
o Komm u nstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse.

11
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Kommunfullmäktige

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om

tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnder ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade
interkomm unala gym nasiekostnader f ör 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -Z mkr. För 2019 erhöll nämnden medel
ur den så kallade Tlytkingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för
flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020.
Kultur-och utbildningsnämnden får även ca 6 mkr i etableringsersättning från migrationsverket
för 2020.

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på -5,9

mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två
skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

Årets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -tS mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det s.k
balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna , för 2020. Sveriges regioner och

kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant

återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att
finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021

minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med - 4 mkr.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl- Olof Pettersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-0r Ks 2020142s

Elisabeth Carlstein

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

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se12



MELTERUDS KOMMUT{

Kultur- och utbildn ingsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLt
Sammanträdesdatum
2020-06-08

sida
11

sse

Til läggsanslag för Interkomm una I ersättnin g 2O2O

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden hslutar att ansöka om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade
interkommunala gymnasiekostnader 2020.

Sammanfattning av ärendet

InGrkommunal ersättning regleras i skollagen 50 $: En kommun som på ett nationellt program
har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet ör
uöildningen ska ersättas för sina kostnader ftir elevens utbildning av dennes hemkommun,

Efter att Kultur och utbildningsförvaltningen varnat för kraftigt stigande lKE-kostnader i

december 2018 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden redan den 30 januari 2019 om ett
kaftigt sparbeting för förvaltningens ordinan? verksamheter. Orsaken till detta var att klara
ökade IKE kostnader inom nåmndens verksamhetsområde 2019. Besparingarna bestod till
storsta delen minskning av stöd- och resurspersonal. Dessa besparingar gick inte att uppnå helt
och samtidigt klara kraven enligt $$ 4 - t2,3 kap Skollagen.

Rirvaltningschefen redogör ftir ärendet.

Beslutsundcrlag

Tjänsteskrivelse - Ti lläg gsa nslag Interkomm una I ersättning 2020

Eeslutet skickas till

Kommunstyrelsekontoret

lusterandes sign

kJ <-- Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

ARENDE 4 Dnr KS 20201393

Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott inom individ- och
familjeomsorgen (IFO) 2O2O

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag med 3,1 mkr för att täcka det underskott som finns
inom IFO med anledning av utebliven täckning från Tlyktingpåsen".

Nämnden redovisade i bokslutet ett underskott på -2,3 mkr. För 2019 erhöll nämnden medel ur
den så kallade Tlyktingpåsen". Dessa medel finns inte att tillgå i år.

I prognosen för april prognostiserade socialnämnden ett underskott med -11,1 mkr avseende
ekonomiskt bistånd, familjehemsplacerade barn och ensamkommande unga.

Ärets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr, En budgetawikelse på -t5 mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
s.k. balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och
kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant
återhämtning av svensk produKion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att
finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar, I budgeten till 2021
minskas socialnämndens ram med - 5,7 mkr.

Beslutsunderlag
. Socialnämndens beslut 2020-05-27, g 67.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Kommunfullmäktige

Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott inom
individ- och familjeomsorgen (IFO) 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag med 3,1 mkr för att täcka det underskott
som finns inom IFO med anledning av utebliven täckning från Tlyktingpåsen".

Nämnden redovisade i bokslutet ett underskott på -2,3 mkr. För 2019 erhöll
nämnden medel ur den så kallade Tlyktingpåsen". Dessa medel finns inte att tillgå
iår.

I prognosen för april prognostiserade socialnämnden ett underskott med -11,1 mkr
avseende ekonomiskt bistånd, familjehemsplacerade barn och ensamkommande
unga.

Ärets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos I
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -t5 mkr
hänförligt till nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott
för 2020, som för Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om
kommunen kommer uppnå det s.k. balanskravet, där intäkterna ska överstiga
kostnaderna , för 2020. Sveriges regioner och kommuners skatteunderlagsprognos
från april var högst osäker och grundades på en markant återhämtning av svensk
produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att finansiera
tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar, I budgeten
till 2021 minskas socialnämndens ram med - 5,7 mkr.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Pettersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomikontoret

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-04 KS 20201393

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se15



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM M ANTRADESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2A20-A5-27

sida
10

567 Dnr: SN20201230

IFO - ansökan om tilläggsmedel

Beslut
Socjalnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om utokade medel om 3,1 miljoner
kronor, för att täcka det underskott som finns inom IFO med anledning av utebliven täckning

från "flyktingpåsen".

Sammanfattning av ärendet
prognosl pekar på ett underskott på cirka 10,9 miljoner kronor på tfO. Underskottet kommer

från kostnaden ekonomiskt bistånd som tidigare till viss del finansierats genom 'flyktingpåsen"
likväl som ett underskott gällande familjehemsplacerade barn via konsulentstodda familjehem

inom verksamheten för Individ och familjeomsorgen - IFO samt kostnader för köpt vård

missbruksstöd och skyddsplaceringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Presentation på sammanträdet

Beslutet skickas till
Diariet
KommunelQ.relErudoe
Malin lohansson, socialchef
Anette Karlsson, Tf sektorchef IFO

Justela.ndes sign

',i'',i] ?tS:
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

ÄnrnoE s Dnr KS 20201435

Svar på revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 20tr9

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna,

Sammanfattning av ärendet

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning
av kommunens årsredovisning.

Granskningsrappoften anger att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verkamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Utifrån rådande
omständigheter ("systemkraschenJ kan dock revisorerna inte med rimlig grad av säkerhet
uttala sig om en huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
finansiella ställning per 2019-12-13, Det finns därvid en osäkerhet huruvida resultatet ger en
rätWisande bild för år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att med anledning av
osäkerheterna i räkenskaperna kan kommunstyrelsens bedömning av att resultatet inte är
förenligt med god ekonomisk hushållning varken tillstyrkas eller avstyrkas.

I g ra nskn ingsra pporten fra mförs även neda nstående bedömning :

Verkamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktigeb övergripande mål för verksamheten.
Detta med anledning av att kommunstyrelsen inte ftljer upp fullmäktiges må|.

Med bakgrund av ovanstående synpunkt kommer kommunstyrelsen i samband med delårs-
boklutet och bokslutet få en tydlig redovisning av nämndernas måluppfyllelse kopplat till
kommunfullmäktiges må|. En anvisning för uppföljning av mål och ekonomi tagits fram under
året.

Beslutsunderlag
r Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2019..
o Komm u nstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Revisorerna

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-16 K52020143s

Elisabeth Carlstein

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga rappoften till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommunens årsredovisning.

Granskningsrapporten anger att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Utifrån rådande
omständigheter ("systemkraschen") kan dock revisorerna inte med rimlig grad av säkerhet
uttala sig om en huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
finansiella ställning per 2019-12-13. Det finns därvid en osäkerhet huruvida resultatet ger en
rättvisande bild för år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att med anledning av
osäkerheterna i räkenskaperna kan kommunstyrelsens bedömning av att resultatet inte är
förenligt med god ekonomisk hushållning varken tillstyrkas eller avstyrkas.

I granskningsrapporten framförs även nedanstående bedömning:
Verksamhetens utfall inte är ftrenhgt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Detta med anledning av att kommunstyrelsen inte följer upp fullmäktiges måL

Med bakgrund av ovanstående synpunkt kommer kommunstyrelsen i samband med

delårsbokslutet och bokslutet få en tydlig redovisning av nämndernas måluppfyllelse kopplat till
kommunfullmäktiges mål. En anvisning för uppföljning av mål och ekonomitagits fram under
året.

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrel seförvaltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148818



MELLERUDS KOMMUN
Komm u nstYrelsekonto ret

2020 -06- 1'6

Diarienr Diarieplanbeteckn.

Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

2020-06-16

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige ftir kännedom

Gransknins av årsredovisnine 2019

På uppdrag av oss har Kommunal Sektor inom PwC genomfiirt granskning av årsredo-
visning 2019.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL I l:5) genom
ett positivt resultat om 5,5 mkr. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och
utveckling är fortsatt svag efter 2019 ärs resultat. Kommunen klarar endast ett av de fyra
finansiella målen ftir 2019. Kommunen klarar inte målet att ha ett resultat pä2% av skat-
teintäkter och generella statsbidrag, inte målet att låneskulden ftir den skattefinansierade
verksamheten inte ska överstiga l0 tkr/invånare och inte heller målet att investeringarna
ska finansieras med egna medel. Med hänvisning till detta och de awikelser som finns i
nämndernas budgetöljsamhet gör att vi bedömer att den ekonomiska styrningen inte är
tillfredställande.

Av årsredovisningen framgår att måluppftiljningen är av bristande kvalitö. Med anledning
av detta är det inte möjligt att utvärdera måluppfollelsen på ett ändamålsenligt sätt. Såle-
des innebär detta att kommunstyrelsen inte gör någon uppftiljning avseende fullmäktiges
mål och det saknas en bedömning avseende måluppfyllelsen.

Kommunstyrelsen gör själva bedömningen att god ekonomisk hushållning inte är uppfyllt
på det sätt som kommunfullmäktige avsett.

Revisionsrapporten har behandlats på vårt möte den 16 juni och vi har beslutat översända
den till kommunstyrelse och kommunfullmäktige ftjr kännedom.

För Melleruds kommuns revrsorer

Evert In rg
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i ng en 2020-08-18

Änruor e Dnr KS 20201479

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2019 jämte
revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019
års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt bokslutet jämte revisionsberättelse och
revisionens rapport för 2019.

Ärets resultat uppgick till 0,4 mkr, varav miljö och energikontoret +0,5 mkr och projektet
HUV (-0,1 mkr). Resultatet är 0,6 mkr bättre än budget.

Det egna kapitalet uppgick till + 3,6 mkr (+3,3 mkr). Soliditeten uppgick till26,4 o/o (27,4 o/o).

De finansiella målen som direKionen fastställt för 2019 uppnås i och med årets resultat.

Revisionen kan inte uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal
redovisningslag med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet. De kan av
samma anledning inte tillstyrka att förbundets årsredovisning godkänns. Revisorerna riktar
anmärkning mot direktionen för brister i internkontroll.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag
o Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse för 2019,

o Kommunstyrelseförva ltningens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2019 jämte
revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen for Dalslands

miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019

års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt bokslutet jämte revisionsberättelse och

revisionens rapport för 2019.

Ärets resultat uppgick till 0,4 mkr, varav miljö och energikontoret +0,5 mkr och projektet HUV

(-0,1 mk). Resultatet är 0,6 mkr bättre än budget.

Det egna kapitalet uppgick till + 3,6 mkr (+3,3 mkr), Soliditeten uppgick tll26,4 o/o (27,4 o/o).

De finansiella målen som direktionen fastställt för 2019 uppnås i och med årets resultat.

Revisionen kan inte uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal
redovisningslag med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet. De kan av

samma anledning inte tillstyrka att förbundets årsredovisning godkänns. Revisorerna riktar
anmärkning mot direktionen för brister i internkontroll,

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda

ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse för 2019.

MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Dalslands miljö och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelsefcirva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-03 K520201479

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@ mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se21



Dalstands Miljö
& Energiförbund

TJANSTESKRIVELSE
2tJ2f,-fJ7-o3

Sida 1 1

Till kommunfullmäktige i :

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och
revisionsberättelse för 2O19

Direktionen för Dalslands mitjö- och energiförbund övertämnar härmed årsredovisning och
revisionsberättetse för förbundets verksamhet 2019. Direktionen anhåtler om ansvarsfrihet för 2019
års verksamhet.

För Dalstands mi tjö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bi lagor : Årsredovi sni ng 20 1 9 med ti l|hörande revisi onsbe rötte Ise

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Telefon
0534-939430

E-post
kansli@dalsland.se

Org. nr.
222.OOO.OB77
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Dalslands Miljö och Energifiirbund
Revisorerna

Till kommunfu llrnäktige i
Dals-Eds, Bengtsfors,
Färgelandas och Melleruds
kommuner

Revisionsberäftelse far är 2019

Vi har granskat verksamheten i Dalslands Miljö och Energiförbund under 2019.
Granskningen har utft*s i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet.

Förbundet lämnar en redogörelse fiir resultatet av de konkretiserade mål som visar på
måluppffllelse ftjr de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt.

Förbundet redovisar ett resultat för 2A19 på 418 tkr, awikels en är 644 tkr mot budgeterat
resultat. Det finansiella målet som direkiionen fastställt fdr 2019 uppnås i och med årets
resultat.

Nlir det gäller ftirbundets årsredovisning kan vi inte uttala oss om den i allt väsentligt är
upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag med aniedning av det datahaveriet
som skett i ekonomisystemet under året och vilket medftir att den ekonomiska
redovisningen inte är fullständig.

Vi kan av stmma anledning inte tillstyrka att förbundets årsredovisning godkänns

Vi riktar anmåirkning mot direktionen för brister i intern kontroll vilket medfiirt att
säkerheten i driften av ekonomisystemet inte har kunnat garanteras.

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2019.

11

Evert Sven-Åke
Mellerud

Johan Lorentzon
Mellerud

Glue

Torgny Arvidsson
Dals-Ed

Färgelanda
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförvaltn i n gen 2020-08-18

ARENDE 7 Dnr KS 202015L6

Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)
för 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för
2019 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019,

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen för
20L9.

Ärets resultat var negativt och uppgick till -40,7 tkr ( -1 053 tkr). Rörelseintäkterna uppgick till
7 254 tkr (-6 272 tkr). ökningen från föregående år beror på en ökning av antalet tågresenärer
med 17,5 o/o, ökning med dressinverksamheten med 32,4 o/o samt en ökning av driftbidraget
med 850 tkr.

Det egna kapitalet uppgick till - 1 034 tkr (-993 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den
20I9-L2-3L och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag
. Ärsredovisning tö Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2019.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

24



A
fiII
al-I'll-
lr

Kommunfullmäktige

Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)
för 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för
2019 for Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019'

Sammanfattning av ärendet
Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen gör

2019.

Ärets resultat var negativt och uppgick till -40,7 tkr ( -1 053 tk$. Rörelseintäkterna uppgick till

7 254 tkr (-6 272 tkr). Ökningen från föregående år beror på en ökning av antalet tågresenärer

med 17,5 o/o, ökning med dressinverksamheten med 32,4 o/o samt en ökning av driftbidraget
med 850 tkr.

Det egna kapitalet uppgick till - 1 034 tkr (-993 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger

en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den 2019-

12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag
. Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2019

MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-12 KS 2020/516

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se25



MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

Änenoe g Dnr KS 20201421

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2OZ1.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands
Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för är 202l vilket är en

uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal
verksamhet (PlO).

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä 2,8o/o enligt Sveriges

Kommuner och Regioners PKI från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respeKive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april202O enades man om att till ägarna äsl<a 2,8o/o

enligt SKL:S Pl(/ iökning av anslaget till 2021. Framställan om anslag för tr 2021görs enligt
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser,

Anslagsbeloppet för år 2O2L uppgår till totalt 9 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 037 516 kronor Dalslands kanaloch 265458 kronoravserSnäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 202L till 1 401 310 kronor.

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

AB inom de angivna ramarna,

Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret 2021om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

Beslutsunderlag

. Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds anslagsfördelning 2021

o Komm unstyrelseförvaltni ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals

framtida bestånd och Snäcke kanal med 1025 980 kronor förår202I vilketären uppräkning
med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet
(P](V).

Kommunstyrelsen beslutar att anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för
turisWerksam het/bidrag till Dalslands ka nal.

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä 2,Bo/o enligt Sveriges

Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i respektive

kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2020 enades man om att till ägarna äska 2,80/o

enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2021, Framställan om anslag för är 202L görs enligt
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

Anslagsbeloppet för är 202L uppgår till totalt 9 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet avser

9 037 516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har

Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag for de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 202L till 1 401 310 kronor.

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

AB inom de angivna ramarna.

Äberopande ovanstående anhåller Stiftelsen for Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret 2021 om att beviljas etL bidrag enligt bifogade specifikation.

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till exempel

Dalslandskanal. I beslutad budget för 2021ingår prisuppräkning för de anslag inom

kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index. Äskat anslag ryms inom beslutad ram.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-06-11 K520201421

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se27
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-rr Ks2020142r

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Sida
2 (z)

Beslutsunderlag

o Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds anslagsfördelning 2021

/n/r\*
Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

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

2020-06-09

Till ägarna till Stiftelsen
för Dalslands kanals framtida bestånd

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2021.

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä 2,8o/o

enligt SKL:S PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

resp. kommun/region.
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2020 enades man om att till
ägarna äska2,8o/o enligt SKL:S PKV iökning av anslageltill2021.

Framställan om anslag för år 2021 görs enligt bifogade modell och fordelning av
anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser.

Anslagsbeloppet för år 2021 uppgår till totalt I 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet
avser I 037 516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal.
Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de admini-
strativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för 2021 till 1 401 310 kronor.

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

Aberopande ovanstående hemställes härmed att Stiftelsen for Dalslands kanals
framtida bestånd för verksamhetsåret 2021 beviljas ett bidrag enligt bifogade
specifikation.

Stiftelsen for Dalslands kanals framtida bestånd

Enli rag

Elisabeth Kihlström
Ordf. Loise Larsson

sekreterare/kassör

.1. Arsredovisning, revisionsberättelse 2019

.1. Fördelning

MELLERUDS
lGm m u n styrelseko ntoret

2020 -06- 1 1

MMUN

Diarieplanbet€ckn.Diarienr

lls 2özÖ

Stiftelsen flr Dalslands kanal Telefon

framtida bestånd Fax

c/o Dalslands KanalAB e-mail

Nils Ericsons vä9, Upperud

053044750
0530-44755

Bankgiro

5094-1392

Dalslands Sparbank
8234-7,03 583 42s-8

46472 HÄVERUD
info@dalslandskanal.se
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Fördefning av 2O21ärs äskade anslag enligt PKV
bilaga 1

37

Värmland 964 407 13

Anslags-
givare

2021
Bidragsgivare
Administration
Kanalen
Snäcke
Totalt bidrag

Dalslands kanal
anslag 2020

Region
Västra Götaland
Administration
ordinarie
Snäcke kanal

Kommun
Bengtsfors
Snäcke kanal
Dals-Ed
Snäcke kanal

Snäcke kanal
Vänersborg
Snäcke kanal
hår
Snäcke kanal

Eäns

Summa

518 14 527
37 244 1 043

518 14 527

100

Västra götaland Värmland Bengtsfors
1 401 310
2 835 955 991 410 988 938

130 871 35 803

Fördel-
ning

To

Uppräkning
med
2,8Yo

kr

Äsfat
anslag
2421
kr

1 401 310
2 835 955

130 871

991 410

38 168
77 244

3 565
27 003

1 363 142
2758711

127 306

962 002
34 828

M5 573
14 412

36 030
223 387

I 407

6

13

3

26 936
975

12 476
404

1 009
6 255

235

988 938
35 803

458 049
14 816
76 547

988 941
37 039

229 642
8642

533 362
38287

533 362

w74462 1 2085
Eelremd 962 005 13 26 936

9302974

Dals-Ed

458 049
14 816

Färgelanda

76 547 988 941
37 039

Mellerud Vänersborg Amål Ärjäng

s33 362229642 533362
8g'2 38287

4 368 136 991 410 1 024741 472865 76547 I 025980 571 ilg 533 362 9 302 974
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Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
Org nr 862000-3619

Årsredovisning fiir räkenskapsåret 2019

Styrelsen avger foljande årsredovisning.

Innehåll

ft rvaltningsberättels e

resultaträkning
balansräkning
tilläggsupplysningar

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser

föregående år.

Sida

2
4
5

6

b 4/ ffi W,31



Stiftelsen ftir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Flerårsöversikt

Belopp i tkr
Erhållna tillskott från stiftare
Ärets resultat
Lämnat aktieägartillskott
Balansomsluhing
Stiftelsens kapital

Förändringar i eget kapital

20t9 2018 2017
8 539
8 5r6
8 500
2 001
r 989

8 298
8 282

t0 252
1 985
| 972

2016
8 033
8 021

8221
3 973
3 942

3(7\

20t3
7 798
7 812
8 t94
4 t63
4 r42

8 778
8 753
8 760
t 994
t 982

Bundet
stiftelsekapital

Belopp vid årets ingång enligt fastställd
balansräkning
Ärets omföring av ingående balans
Ä,rets redovisade resultat
Lämnat aktieägartillskott till Dalslands Kanal AB

Belopp vid årets utgång

I 971 400

I 971 400 l7 110 8 753 169

Balanserat Ä.rets Lämnat
resultat resultat aktieägartillskott

63s 8 st6 47s -8 s00 000
L6 475 -8 516 475 8 500 000

8 753 169

Totalt

I 988 510

8753 t69
-8 760 000 -8 760 000

-8 760 000 I 981 679

b_? &,32



Stiftelsen fiir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

2(7)

Förvaltningsb erättelse

Verksamheten

Allmänt om verks amheten

Stiftare ftir stiftelsen är Väsha Götalandsregionen och Region Värmland samt kommunerna ÄmåI,

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda, Vänersborg och fujang.

Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av Dalslands Kanal ABs
driftunderskott och till attbevara kanalen ftir framtiden. Stiftelsen äger som ett led i detta 85,70Ä av

aktiema i Dalslands Kanal AE|, org nr 556000-4573, och94,7oÄ av aktiema i Kanalaktiebolaget Stora

Lee-Östen, org nr 556009-8559.

Frdmjande av dndamålet

Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna erhållna medlen, i likhet

med tidigare år, överfiirts till Dalslands Kanal AB som aktieägartillskott. Erhållna medel framgär av

sammanställningen i not 2.

Som framgår under rubriken Förändringar i eget kapital på sidan 3 har under fu 2019 totalt 8 760 tlff
överfiirts till Dalslands Kanal AB som aktieägartillskott.

Beträffande kanalverksamheten i övrigt hänvisas till årsredovisningen för Dalslands Kanal AB.

Yäs entliga hdndels er under räkenskaps året

Några väsentliga håindelser i övrigt har inte ägt rum under räkenskapsåret.

å %/ #at33



Stiftelsen frr Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter
Tillskott från stift arna

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader
Öwiga stift elsekostnader

Summa stiftelsens kostnader

Redovisat årsresultat

Not 2019-01-01
-2019-12-31

8 778 076

8778 076

-24907

-24907

8 753 169

4(7)

2018-01-01
-2018-12-31

8 538 500

8 s38 500

-22025

-22 025

8 st6 475

2

---1

å fr Me34



Stiftelsen fiir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Balansräkning

Tillgångar

Anläggnin gstillgån gar
Finansiella
Andelar i koncernfiiretag

Summa anläggningstillgångar

O ms ättningstillgångar
Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kosfirader och fiirutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

5(7)

Not 2019-12-31 2018-12-31

I 97t 400 r 971 400

I 97r 400 | 971 400

22779 29 610

22 779 29 6t0

I 994 179 2 001 010

J

I 97r 400
t0 279

I 971 400
17 110

1 981 679 r 988 510

l2 500 12 500

12 500

r 994 r79 2 001 010

500)I

ffi6,fr// 35



Stiftelsen ftir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Tilläggsupplysningar

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Ärsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Ärsredovisning i mindre företag (K2).

I enlighet med bestämmelserna i BFNAR 2016:10 Ärsredovisning i mindre företag och med
tillämpning av bestiimmelserna i7 kap 3 $ årsredovisningslagen uppräffas inte någon
koncernredovisning.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Tillskott från stiftarna

Begärt tillskott

6(7)

Regioner
Västra Götaland
Värmland
Kommunerna
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Mellerud
Vänersborg
Åmat
Ärjattg

966 858
446 t55
72223

968 027

224824
539 359
s03 23s

8777 48s

4 Lzt 39s
93s 409

Erhållet tillskott

4 l2r 395
936 000

966 858
446 155
72223

968 027
224 824
539 359
503 235

8 778 076

Upplysningar till balansräkningen

Not3 Andelarikoncernftiretag

Aktierna våirderas i balansräkningen med utgångspunkt från aktiernas kvotvärde i respektive
dotterbolag. 18 356 aktier med kvoWärde 100 kr i Dalslands Kanal AB: 1 835 600 kr. Motsvarar 85,7
oÅ avbolagets samtliga aktier. I 358 aktier med kvotvärde 100 kr i Kanalaktiebolaget Stora
Lee-Östen: 135 800 kr. Motsvarar 94,7 yo av bolagets samtliga aktier. Summa | 971 400kf,.

7- &*36



Stiftelsen ftir Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Bengtsfors 2020-04-15

7(7)

A--b"/*-
Elisabeth Kihlström
Ordftirande

E. Andersson

o

3r"r 2/o/teort
Bror Olofssonl

4%'Åa
Tor Wendel

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020 -$- 2\
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Auktoriserad revisor Region Värmland
utsedd förhoendevald revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida bestånd, org nr 86zooo-3619

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida bestånd för år zor9.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 3r december zorg och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Grundfir uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beslirivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade reuisorns ansuar samt Denfirtroendevalde reuisorns ansuar. Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som aulitoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräcHiga och ändamå'lsenliga som grund för våra uttalanclen.

Styrelsens ansuar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisand.e bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaltigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen fiir bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om at aweckla verksamheten.

Den auktoriser ade reuisorns onsu ar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehäler några
väsentliga felalctigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enli6 ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felalitighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirväntas
påverka de ekonomiskabeslut som användare fattar med grund i årsreclovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräcHiga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsi}tliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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. skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvärderarjaglämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt driftvid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaltor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen f?ista uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaltorn eller, om sådana upplysningar är otillräcldiga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

. utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de unclerliggande transaLrtionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rätfvisande bild.

Jag måste informera sffrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inri}tning samt tidpunkten
ftir den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

D en firtr oendeu alde reuisorns ansu ar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen för
Dalslands Kanals framtida bestånd för år zor9.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovsningslagen.

Grundfor uttalanden

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Reufsorns ansuar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
aultoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansuar

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

2av3
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Reuisorernas ansuar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande , är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig slqyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsslqyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skåil för entledigande, eller

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan ftiranleda
ersättningsslcyldighet mot stift elsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den aultoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och öwiga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. 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 uttalande.

Karlstad den z6 maj zozo

4n"**
Auktoriserad revisor
PwC

an

Av region Vdrmland utsedd förtroendevald revisor

3av3
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

Änrnoe g

Personalfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

Änrnoe ro Dnr KS 2020170

Workshop om verksamhetsuWeckling med stöd av modern teknilg
planering, genomförande ln.lll.

Sammanfattning av ärendet

Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten, Digitalisering handlar dätför
i första hand om verksamhetsuWeckling. Varje verksamhet och forvaltning i Melleruds kommun
föruäntas löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. Det digitala perspektivet ska
finnas med i all uWeckling och inför stora beslut och investeringar ska digitaliseringsinsatser
värderas utifrån de nyttor de skapar för medborgare och verksamheter.

Arbetsutskottet beslutade den 11 februari 2020,5 28, att återremittera ärendet och ge

enhetschefen för Digital service i uppdrag att anordna en workshop för de förtroendevalda i

arbetsutskottet (ledamöter och ersättare).

På grund av pågående pandemi har genomförandet av en workshop fått skjutas upp.
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MELTERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n 2020-08-18

Änrruoe rr Dnr KS 20201443

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om seruice till funktionshindrade (LSS) - kvaftal U2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verktällda beslut inom tre månader
(kvartal L12020).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till InspeKionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
iverktällighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verkställas inom tre månader. Ett beslut
gäller biträde personlig assistans enligt 9 5 2 LSS, ett beslut gäller kontaktperson enligt SoL
samt ett beslut som gäller utökat trygghetslarm/positionslarm enligt SoL.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-06-17, 5 85.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
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Kommunfullmäktige

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
Iag om seruice till funktionshindrade (LSS) - kvartal Ll2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre
månader (kvartal t/202O).

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 kvadalsvis.

För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verkställas inom tre månader. Ett beslut
gäller biträde personlig assistans enligt 9 S 2 LSS, ett beslut gäller kontaktperson enligt SoL

samt ett beslut som gäller utökat trygghetslarm/positionslarm enligt SoL.

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut 2020-06-17, g 85

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i n ge n
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Kommunfullmäktige

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om seruice till funktionshindrade (LSS) - kvaftal U2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre
månader (kvartal L/2020).

Sammanfattning av ärendet

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

För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verktällas inom tre månader. Ett beslut
gäller biträde personlig assistans enligt 9 5 2 LSS, ett beslut gäller kontaktperson enligt SoL

samt ett beslut som gäller utökat trygghetslarm/positionslarm enligt SoL.

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut 2020-06-17, 5 85,

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-06-22 K52020/443

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776
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212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Komm u nstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se45



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2020-06-17

sida

7

58s Dnr:20201232

Ej verkställda beslut - kvaftal 1 2020

Beslut
Socialnåmnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader

Sammanfattning av ärendet
För fcirsta kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verkstållas inom tre månader. Ett beslut
avseende biträde personlig assistans 9 5 2 LSS, ett beslut avseende kontaktperson SoL och ett
beslut avseende utökat trygghetslarm/positionslarm SoL.

Beslutsunderlag
Individrapport 1-3 (sekretess) bifogas som arbetsmaterial i mail
tjänsteskrlvelse

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verksttillts inom tre månader från
beslutsdatum tlll Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Rapporterlngen avser också avbrott i

verkställigheten dår blståndet inte åter verkställs inom tre månader från datum för avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

De insatser som avses med skyldighet att rappoftera är följande:

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

Beslutet skickas tlll
kpmmu.uerqmelerudåe
Maritha Johansson, verksamhets controller

i;ffi":i\
Utdragstlestyrkande
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g e n 2020-08-18

ARENDE 12 Dnr KS 20201495

Uppvaktning av Regering och Riksdag om kommunalt
medbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställas sig bakom Bengtsfors kommuns förslag att, tillsammans
med Dals Ed, Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Åmå|, Årjäng och Säffle kommuner, uppvakta
regering och riksdag för att följande komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16,

54:

f 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineraler eller kol får
endast ges om den kommun där driften eller anläggningen är tänkt att uppföras och bedriuas
har tillstyrkt det.

Dehamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol
inklusive rostning och sintring.

A'ven provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har i mars 2020 svarat positivt på ett E-förslag från en
medborgare om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruwerkamhet. Den nu
aktuella bakgrunden är att Bergsstaten beviljat ett kanadensiskt företag tillstånd att undersöka
möjliga aktuella ffndigheter i bland annat Bengtsfors kommun,

Förslaget är att kommunen ska uppvakta regering och riksdag i avsikt att få till stånd en
ändring i miljöbalken med inriktning att en sådan nyetablering inte kan tillåtas med mindre än
att kommunen har tillstyrkt.

I förslaget ingår också att kommunen ska driva frågan tillsammans med andra kommuner.
Kommunstyrelsen har ställt sig bakom detta och har därför beslutat tillskriva kommunerna
Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmå|, Ärjäng och Säffle med frågan om att tillsammans agera
vidare ifrågan.

I Miljöbalkens kapitel 16 5 4 infördes ett långtgående kommunalt inflytande avseende
etablering av tillståndspliktiga vindkraftsparker, Detta i samband med att kravet på bygglov för
sådana anläggningar slopades, Bestämmelsen innebär att kommunen måste tillstyrka en
ansökan för att tillstånd ska kunna ges. Motivet då var att tillgodose det kommunala
planmonopolet utan krav på detaljplaneläggning.

Mineralbrytning som verksamhet påminner i mångt och mycket om vindkraft när det gäller
påverkan på markanvändning och miljö. I båda fallen handlar det om en awägning mellan
samhällsviktiga verksamheter (energi- eller materialförsörjning) och andra intressen, I båda
fallen sker en påverkan på markanvändning och miljö som, beroende på verkamhetens art och
storlek, kan vara omfattande,

Mineralbrytning och tillhörande bearbetning påverkar genom i anspråkstagande av mark,
gruvavfall, påverkan på vattenkvalitet med mera. Påverkan kan ske inom ett större område än
själva brytningsområdet, särskilt i avseendet påverkan på vattenkvalitet.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-08-18

Det är kommunens uppfattning att motsvarande skäl gör sig gällande vid prövning av
mineralbfining/mineralbearbetning som vid prövning av vindkraft. Det finns därmed anledning
att ta ställning till om inte samma regler ska gälla vid båda dessa prövningar.

Beslutsunderlag
r Kommunstyrelsens i Bengtsfors kommuns beslut 2020-03-11, 5 50.

o Kommunstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
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Kommunstyrelsen

Uppvaktning av Regering och Riksdag om kommunalt
medbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställas sig bakom Bengtsfors kommuns förslag att, tillsammans
med Dals Ed, Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Ämå1, Ärjäng och Säffle kommuner, uppvakta
regering och riksdag för att följande komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16,

54:

f 4a Trllstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineraler eller kol får
endast ges om den kommun där driften eller anläggningen är tänkt att uppföras och bedrivas
har tillstyrkt det.

Detsamma gäller för anläggning fcir bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol
inklusive rostning och sintring.

A'ven provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har i mars 2020 svarat positivt på ett E-förslag från en
medborgare om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet. Den nu

aktuella bakgrunden är att Bergsstaten beviljat ett kanadensiskt företag tillstånd att undersöka
möjliga aktuella fyndigheter i bland annat Bengtsfors kommun.

Förslaget är att kommunen ska uppvakta regering och riksdag i avsikt att få till stånd en
ändring i miljöbalken med inriktning att en sådan nyetablering inte kan tillåtas med mindre än
att kommunen har tillstyrkt.

I förslaget ingår också att kommunen ska driva frågan tillsammans med andra kommuner.
Kommunstyrelsen har ställt sig bakom detta och har därför beslutat tillskriva kommunerna
Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Ämål, Ärjäng och Säffle med frågan om att tillsammans agera
vidare i frågan.

I Miljöbalkens kapitel 16 5 4 infördes ett långtgående kommunalt inflytande avseende
etablering av tillståndspliktiga vindkraftsparker. Detta i samband med att kravet på bygglov för
sådana anläggningar slopades. Bestämmelsen innebär att kommunen måste tillstyrka en
ansökan för att tillstånd ska kunna ges. Motivet då var att tillgodose det kommunala
planmonopolet utan krav på detaljplaneläggning.

Mineralbrytning som verksamhet påminner i mångt och mycket om vindkraft när det gäller
påverkan på markanvändning och miljö. I båda fallen handlar det om en awägning mellan
samhällsviktiga verksamheter (energi- eller materialförsörjning) och andra intressen. I båda
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Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-03 K520201495

Sida

2 (2)

fallen sker en påverkan på markanvändning och miljö som, beroende på verksamhetens art och
storlek, kan vara omfattande.

Mineralbrytning och tillhörande bearbetning påverkar genom i anspråkstagande av mark,
gruvavfall, påverkan på vattenkvalitet med mera. Påverkan kan ske inom ett större område än
själva brytningsområdet, särskilt i avseendet påverkan på vattenkvalitet.

Det är kommunens uppfattning att motsvarande skäl gör sig gällande vid prövning av
mineralbrytning/mineralbearbetning som vid prövning av vindkraft. Det finns därmed anledning
att ta ställning till om inte samma regler ska gälla vid båda dessa prövningar.

Beslutsunderlag
. Kommunstyrelsens i Bengtsfors kommuns beslut 2020-03-11, 5 50

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
Dals Ed kommun
Färgelanda kommun
Åmål kommun
Ärjäng kommun
Säffle kommun
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BENGTSFORS
KOMMUN

Sida

SAM MANTRÄNESPROTOKOLL 27(451

Daturn

2020-03-11

Kommunstyrelsen

Kommunchefen

KS S 50 Dnr KSN 2020-000169

E-förslag om kommunalt medbestämmande vid
nyetablering av gruwerksamhet
Ett e-ftirslag som har fiitt fler ?in 30 underslcrifter ska tas upp for politislct

beslut otn fortsatt handläggning av ärendet. E-forslaget om kommunalt
medbestärnmande vid nyetablering av gruvverksamhet har fått 40

unclerskrifter.

Btt e-forslag har kommit in till Bengtsfors kornmun. E-forslagslärnnaren yrkar

på att Bengtsfors kommun ska uppvakta regering och riksdag fiir att töljande

komplettering ska inforas i Miljöbalken 16 kap, $ 4 gällande kornmuners

bestäffnande och veto i vindkraftsetablering:

$ 4a Titlstånd till gruvdrift eller gruvan{äggningfi)r brytning av malrn,

mineraler eller kal/är endast ges om den kommun där driften eller

anlöggningen q.vsas att uppftras och bedrivas har tillstyrkt det'

Detsamma gtillerfir anläggningfiir bearbetning eller anrikning av malm,

mineral eller kol inklusive rostning och sintring.

Åvenprovbfytning av ma,lm., mineral eller kol hriner lwmmuwtl tillstyrknn,

E-forslagsltimnaren yrkar på att Bengtsfors kommun tillsammans med andra

kommuner ska driva frågan om kommunalt medbestämmande vicl

nyetablering av gruwerksamhet.

E-fiirslaget har'funnits på kommunens webbplats under perioden I oktober

2019 -28 januari 2020. E-ftirslag som har fätt fler iin 30 underskrifter ska tas

upp ör politiskt beslut. Förslaget har fiitt 40 underskrifter och tas dåirfiir upp

for ställningstagande till fortsatt handläggning av e-förslaget.

Beredande organ
Kommunstyrelsens alhniinna utskotts fiirslag till beslut 2020-02-18 $ 3l

Komm unstyrelse ns besl ut
Kommunstyrelsen beslutar att kontakta Dals Ecl, Mellerud, ÅmåI, Ådang och

Fiirgelanda kommuner tör att tillsammans med dem driva frågan om

kornrnunalt medbestämmande vid nyetablering av gruwerksamhet.

sB refr
ulofa9soestyrKänoeJUSterano€s
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

ARENDE 13 Dnr KS 20201493

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands miljö- och
energiförbund enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) har tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på kommunernas
krisberedskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att kommunerna behöver ta ett större
ansvar för att inkludera/få med kommunala bolag och kommunalförbund i arbetet, Därför anger
MSB att kommunerna även behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram
styrdokumentet för krisberedskap för mandatperioden.

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en sådan samverkan
avseende krisberedskap, Utifrån denna beskrivning bör förbundets förbundsordning
kompletteras enligt följande:

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap. Denna roll innefattar
följande:

. Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna
verksamheten. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för RSA. Förbundets RSA ska

användas som underlag för att utveckla verksamhetens krisberedskap.

. Vara representerade iarbetet med medlemskommunernas RSA.

r Svara för att det finns kontinuitetsplaner för förbundets samhällsviktiga verksamheter samt
att dessa ska kunna upprätthållas vid samhällsstörningar.

. Genomföra och uWärdera minst Wå krisledningsövningar per mandatperiod samt delta i

relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till.

o Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.

r Tillse att planering finns avseende hur forbundet ska arbeta vid extraordinära händelser.

Denna planering ska inkludera:

. Hur verksamheten ska ledas

. Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade lägesbild.

. Hur samordning och inriktning med kommunernas centrala krisledningar ska ske.

. Förmåga att kunna skicka och ta emot en samverkansperson till medlemskommunerna.

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 11 juni 2020, 518, beslutat att föreslå
medlemskommunernas fullmäKige att fastställa förslag till revidering av förbundsordning för
förbundet.

Beslutsunderlag
r Förslag till reviderad förbundsordning.
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2020-06-11, 5 18
. Komm u nstyrelseförua ltn ingens tjä nsteskrivelse.
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning,
revidering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands

miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för Samhällsskydd och

Beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på

kommunernas krisberedskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att
kommunerna behöver ta ett större ansvar for att inkludera/få med kommunala
bolag och kommunalförbund i arbetet. Därför anger MSB att kommunerna även
behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram styrdokumentet for
krisberedskap för mandatperioden.

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en sådan

samverkan avseende krisberedskap. Utifrån denna beskrivning bör förbundets
förbu ndsord n i ng kom pletteras en I igt följa nde :

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap. Denna roll
innefattar följande:

. Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den
egna verksamheten. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för RSA.

Förbundets RSA ska användas som underlag för att utveckla verksamhetens
krisberedskap.

o Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA.

r Svara för att det finns kontinuitetsplaner för forbundets samhällsviktiga
verksamheter samt att dessa ska kunna upprätthållas vid samhällsstörningar.

. Genomföra och utvärdera minst två krisledningsövningar per mandatperiod
samt delta i relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till.

r Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.

. Tillse att planering finns avseende hur förbundet ska arbeta vid extraordinära
händelser. Denna planering ska inkludera:

. Hur verksamheten ska ledas

. Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade
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lägesbild.

. HLlr samordning och inriktning med kommunernas centrala krisledningar ska
ske.

. Förmåga att kunna skicka och ta emot en samverkansperson till
medlemskommunerna.

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den l1juni 2020, g 18, beslutat
att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att fastställa förslag till revidering av
förbundsord ning för förbu ndet.

Beslutsunderlag
r Förslag till reviderad förbundsordning.
o Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2020-06-11, 5 L8

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
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fi Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAM MANTRÄD ESP ROTOKOLL 4

Sammanträdesdatum

2020-06-1 1

DMEF 5 18

Revidering förbundsordning

Direktionens beslut

Di rektionen föreslår med lemskommu nernas kommunfu I I må ktige att
fastställa förslag till revidering av förbundsordning för Dalslands
miljö- och energiförbund.

Bakgrund och ä rendebeskrivning
SKR och MSB har tecknat en överenskommelse som anger
frirväntningen på kommunernas krisberedskapsuppgifter. I
överenskommelsen anges att kommunerna behöver ta ett större
ansvar för att inkluderalfå med kommunala bolag och
kommunalförbund i arbetet. Därför anger MSB att kommunerna även
behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram
styrdokumentet för krisberedskap för mandatperioden.

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig
beskrivning för en sådan samverkan avseende krisberedskap.
Utifrån denna beskrivning bör förbundets forbundsordning
kompletteras enligt följande :

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap.

Denna roll innefattar följande:

. Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och

rå.utinå'ttunatyi ror d"o egna verksamheten' Arbetet ska utgå
från medlemskommunernas mall för RSA. Förbundets RSA ska
användas som underlag för att utveckla verksamhetens
krisberedskap.

o Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA.

. Svara för att det finns kontinuitetsplaner för förbundets
samhällsviktiga verksamheter samt att dessa ska kunna
upprätthållas vid samhällsstörninga r.

. Genomföra och utvärdera minst två krisledningsövningar per

mandatperiod samt delta i relevanta utbildningar och övningar
som kommunerna bjuder in till.

r Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.

<-7(
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Dalstands Mitjö
& Energiförbund

Expediering:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5

Sammanträdesdatum

2020-06- 1 1

Fort $ 18

Tillse att planering finns avseende hur förbundet ska arbeta vid
extraordinära händelser. Denna planering ska inkludera

- Hur verksamheten ska ledas
- Framtagande av lägesbild samt medverkan i

kom munernas samlade lägesbild.
- Hur samordning och inriktning med kommunernas

centrala krisledningar ska ske.
- Förmåga att kunna skicka och ta emot en

samverkansperson till medlemskommunerna,

Beredning:
Presidium 2020-06-A2
Förbundschefens förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet
Att föreslå med lemskom mu nernas kom m u nfu I I mäktige att faststäl la
bilagt förslag till revidering av förbundsordningens $ 3 för Dalslands
miUö- och energiförbund.

a

Beslutsgång:
Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller
detta.
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Dalstands Mitjö
& Energiförbund

FöRSLAG REVIDERING 2O2O

Förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund

I $ Namn och säte

Kommunalfolbundets namn är Dalslands miljö- och energiflorbr"rnd. Förbundet har sitt säte i

Mellerud.

2 $ Medlemmar

Medlemmarna i kornmunalförbundet är kommunerna Bengtsfbrs, Dals-Ed, Färgelanda och

Mellerud.

3$Andamålmm

Förbunclet ansvarAr for den myndighetsutövning genonl prövning och tillsyn som ankotntner

på rnedlernskommunerna enligt följande lagar på miljö- och hälsoskyddsområdet samt

följ dftirorcln ingar och l.oreskrifter till dessa :

. Miljöbalken (SFS 1998:tt08). Undantaget är att prövning enligt
strandskyddsbestämmelserna i rniljöbalken som istället utövas av respektive kommun
Tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i rniljöbalken fullgörs dock av förbundet.
Tillsynen enligt nriljöbalken omf'attar även den tillsyn som länsstyrelsen beslutat
överlåta till n'recllemskommunerna.

o Livsrneclelslagen (SFS 2006:804)
o Strålskycldslagen vad gäller solarier (SFS 1988:220)
o Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (SFS 2014:799)
. Lagen om fbder och animaliska biprodukter (SFS 2006:805)
. Övriga uppgifter som enligt svensk lag eller Europeiska unionens bestämmelser ska

firllgöras av kornmunal nämnd sorn har anknytning till ovanstående lagstiftning.

Förbundet utför energi- och klirrratrådgivning utifiån tilldelade statsbidrag enligt:

o Förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,

Beslut som enligt specialforfattningar ska fattas av kommunl'ullmäktige i kommunema fattas

i stället av förbundsdirektionen i komrnunalförbundet. Beslut om taxor och lokala föreskrifter

fattas clook av respektive komtnuus fulhnäktige.

Förbundet fullgör även komrnunernas åtaganden när clet gäller kalkning av sjöar ooh

vattendrag samt rnedverkar i det lokala och regionala miljöövervakningsarbetet. Förbundet

initieral och samordrtar det miljö-, energi- och klinratstrategiska arbetet i

mecllemslcomlnllnerna och i förbundet. Arbetet sker i nära santverkan med
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medlemskolrmllncrnas olika verksamheter, Energi- och klimatfrågot'na otnfattar arbete med

energirådgivning till företag och orgattisationer, arbete med det iuterua

enorgieffektiviseringsarbetet i respektive kommun samt att vid behov delta i olika

utvecklingsprojekt. Det miljö- energi- och klimatstrategiska arbete ska integreras ured

varandra.

Förbundsdirektionen ska årligen lägga fast riktlinjer och uppdrag för det rniljö- energi- och

klimatstrategiska atbetet efter dialog rrred respektive kor-nnrun samt miljö- och

energinämnden. Planeringen ska läggas fast i en årlig strategisk verksamhetsplan sorn följs

upp på direktionens sammanträden under verksamlietsåret.

Samverkansmöjligheter med andra kommunalforbuncl eller kommuner inom detta område

ska tas tillvara.

Förbunclet ska bistå nredlernskorlmllrlenla mecl underlag för besvarancle av retttisser, svara för

infonnation inom verksanthetsornrådet samt bistå mcd expertkunskap inom

verl<samhetsområdet.

Som en dcl i rncdlemskomrlnnernas uppsiktsplikt, som åligger kotnmunstyrelsen gentemot

kommruralförbr.rnclet, ska ordlbranden för forbundsdirektionen och/eller nriljö- och

energinämnden årligen besöka medlernskou'ununernas kommunstyrelser och/eller dess utskott

for att informera om nuläge, uppföljning av ekonomi och verksamhet, framtida planer m m.

Förbundet ska kunna vara ägare till kornrnungernensaln"ua administrativa systern rned syfte

att offbktiviscra de kommuuala verksamhetorna.

Förbundet ska vara en resurs i nredlenrslcenrmunernas krisberedskap,

Förbundet ska vara en resurs i medlernskommunernas krisberedskap. Denna roll innetattar

ftiljande:

o Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- ooh sårbarhetsanalys för den egna

verksamheten. Arbetet ska utgå fiån medlemskotnntunernas mall för

RSA. Förbundets RSA ska användas som underlag för att utveckla verksamhetens

krisberedskap.

o Vara representerade i arbetet med medlemskommunens RSA.

o Svara för att det finns kontinuitetsplaner lor förbundets

sanrhällsviktiga verksarnheter samt att dessa ska kunna upprätthållas vid
samhällsstörningar.

o Cenomfora och utvärdera minst två krisledningsövningar per mandatperiod

samt delta i relevanta utbildningar ooh övningar som kommunen bjuder in till.
o Ha en utsedd kontaktpersort för krisberedskapsfiågor.

o Tillse att plarrering finns avseende hur ftirbundet ska arbeta vid extraordinära

händelser. Denna planering ska inkludera

- Hur verksanrheten ska ledas

- Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunens samlade
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lägesbild.

Hur samordning och inriktning med kommunens centrala krisledning ska

ske.

Förmåga att kunna skicka och ta emot en samverkansperson till
medlemskommunerna.

Deltagande i utvecklingsprojekt med extema parter ska förankras i kommuuertra och beslutas

av törbundsdirektionen. Detta gäller inte utvecklingsprojekt son.l ryms inorri beflntlig budget

och ligger i linje med fastställda mål och verksamhetsplaner.

Icke medlernskommuner kan beredas tillfälle att delta i olika samverkansprojekt.

4 $ Organisation

Förbundet är ett kommunalforbund med direktion. För direktionen finns eu arbetsordning

enligt Bilaga L

För arbete med miljö- och energifrågoma ska en särskild rniljö- och energinämnd finnas. För

rniljö- och energinäninden ska det finnas ett reglemente som f'astställs av förbundsdirektionen

Nämnclen fastställer sin egcn dclegeringsordning.

5 $ F-örbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod, beslutsförhet m m

Förbr"urdsdirektionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Vardera kommunen utser

två ledamöter samt två ersättare. I fiåga om valbarlret, sättet att utse ledarnöter och ersättare

samt deras tjänstgöringstid ska bestämmelserna i 9 kap. 3 och 4 $$ och 9 kap. 7 $

kornmunal lagen ti I lärnpas.

Direktionen väljer för varje mandatperiocl bland sina ledamöter ordforande och en vice

ordförande. Dessa utgör komrnunall'orbundets presidium med uppgift att vid beliov planera

och lecla direktionsmöteua.

Förbundsdirektionen är beslutsför när minst fem ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare

är närvarande. När ärenden av stör're vikt ska avgöras ska om möjligt samtliga medlems-

kommuner vara represeuterade.

Direktionen ska vid behov adjungera in nämndens presidiurn till direktionens tnöten.

6 $ Miljö- och energinämnden

Varje rnedlemskommun ska fiireslå ledamot/ledarnöter respektive ersättare till nämnden. På

förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamöter och ersättare. En jämn

könsfördelning ska eftersträvas. Likaså ska närnndens salrmansättning spegla de olika partier

som tagit plats i komrnunemas fullmäktigeforsamlingar. Direktionen väljer ordförande och

vice ordförande för fyra år i taget i sarnband med kommunvalet. Ledamöterna och ersättarna

väljs tör samnta mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen

7 $ Kansli,lörbundschef samt styrning och ledning
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För'bundet har ett gemensamt kansli tillsammans med rniljö- och energikontoret. Kansliet leds

av en förbundschef tillika rniljö- och energichef som är direkt underställd

forbundsdirektionen. I frågor rörande myndighetsutövning är forbundschefen endast

underställd rniljö- och euergiuämnden.

Förbundschefen svarar infor direktionen f;ör forbundets löpande förvaltning och att

verksamheten bedrivs enligt lagar, avtal, fcrrordrtingar, f<rrbuudsorduiug, arbetsorclniug och

reglemente sarnt politiska dilektiv och riktlinjer för verksamheten.

Tillärnpningsanv i sningar eller riktlinj er ska fi nnas för:

r Dokumenthautering

o Infbmations- ochkomrnunikationshantering
o Ekonornihantering

o Personalhantering

o Målprocess samtverksamhetsplanering

Ärenclen som behandlas i clirektionen ska vara bereclcla av törbunclschefen efter samråd rned

rnedlemskonlmunenras kommunchefer.

Förbundschefens ansvar och befogenheter framgår av upprättad arbetsbeskrivning som

fästställes av direktionen.

8 $ Revision

Förbundet ska ha fem revisorer som utses av kommunfulhnäktige i Mellenrds kommun. Varje

medlemslcomlllull lärnnar örslag på en revisor. Revisorema har rätt till biträde av sakkunniga

som de själva väljer inom givna ramar. Revisorerna väljs ör den mandatperiod som gäller for
leclamötenta i direktionen och i miljö- och energinämnden.

9 $ Initiativrätt

Ärende i direktionen får väckas av:

Leclamot i direktionen

Förbundsrnedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kornmunstyrelsen samt

Miljö- och energinäurtrden.

10 $ Närvarorätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Förbundschefen och kommuncheferna har näwaro- och yttranderätt vid direktionens

sammanträden.

l l $ Kungörelse och tillkännagivanden
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För'bundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga tillkännagivanden

ska anslås på Melleruds kornmuns anslagstavla, som tillika är forbundets anslagstavla.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets

anslagstavla och på varje medlemskomuns anslagstava. Detsamma gäller kungörelse

utf?irdade av nämnder.

l2 $ Kostnadstäckning

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas

genom bidrag fiån medler,rskommunerna. Kostuaderna ska för'delas rnelIan

medlemskommunerna i proportion till kornmturernas invånarantal enligt offioiell statistik den

I november året fore verksamhetsåret.

Kostnader ör verksamheter där samverkan sker med kommuner utanfor kretsen av

medlernskonllunerna ska regleras i särskilda avtal.

$ 13 Lån, borgen m m

För'bundet tär' inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan samtliga

medlemskommuners godkännande. Miljö- och energiforbundet får inte bilda eller forvärva

andel arlaktier i företag utan förbundsmedl emnramas godkännande.

$ 14 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsrledlemmarna har vid varje tidpunkt andel i rniljö- och energiforbundets tillgångar

och skulcler i förhållancle till antalet invånare i respektive rnecllemskomlllult i relation till
invånarantalet hos sarntliga rnedlemskorrmuner per den 3l december föregående år. Nu

angiven för'delningsgrund gäller for täckande av brist för det fall forbundet skulle sakna medel

att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av ftirbundets behållna tillgångar eller

skulder som foranleds av forbundets upplösning.

$ l5 Budget och ekonomisk styrning

Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom deu ram som medlemmarna

enats om och som de angivit före april månads utgång.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheteu och ekonomin under budgetåret samt en

plan lör ekonomin för en period av tre år där budgetåret är periodens ltirsta år. För

verksamheten ska anges mål som är av betydelse for en god ekonomisk hushållning.

Direktionen ska samråda med medlemmalna om fötslaget senast den 15 september.

Direktionen ska fastställa budgeten senast uncler november. Buclgetforslaget ska vara

tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i ii kap. l4 $ kommunallagen.

Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska satnråd

ske med förbundsmedlemmarna,
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Förutom årsledovisningen ska direktionen avlämna ett delårsbokslut med tillhörande

årsproguos ti I I rnedlemskommunerna turder året.

$ 16 Ersättningar

Va{e rnedlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra ersättningar för
uppdrag i förbundsdirektionen.

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i miljö- och

energinämnden samt till revisorer bestäms av forbundsdirektionen. Ersättningama ska utgå

enligt de regler som tillämpas i Melleruds kommutr.

$ l7 Uppsägning och utträde

Miljö- och energiftirbundet är bildat på obestämd tid. En forbundsmedlem har rätt att utträda

ur örbundet. Utträdet ska då ske vid det kalender'årsskifte som inträffar närmast två år efter

det årsskifte som infallet efter gjord uppsägning. Regleringen av de ekonomiska

mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en

överenskommelse mellan samtliga törbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske

utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skr,rlder som gäller det år då

medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan förbunclsrnedlemmarna.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs rned

anledning av utträdet.

$ 18 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om fbrutsättningarna for utträde när uppsägningstiden i l7 $

är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av för'bundets

behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i l4 $ angivna fördelningsgrunden

mellan medlemmarna tillämpas.

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen forvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat

lämpligt sätt. Verksamheten far tillfiilligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig

avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en

slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som

rör likvidationen i sin helhet med reclovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen

ska fbgas redovisningshandlingar for hela likvidationen. Till slutredovisningen ska tbgas

direktionens beslut om vilken av förbr"urdets medlemmar som ska överta och vårda de

handlingar som hör till törbundets arkiv.
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När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

$ 19 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller f'lera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en f ivillig
uppgörelse avgöras genom skiljeörfarande enligt lag 1999:l l6 om skiljeförfarande.

$ 20 Ändringar i fiirbundsordningen

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av

medlemmarnas kommunful lmäktige.

Denna förbrurdsordning är fastställd av:

Bengtsfbrs kommun, KF 2016-11-30, $ 137, reviderad KF 2018-09-03, $ 91

Dals-Eds kornrnun, KF 2016-l l-16, $ 96, reviderad KF 2018-10-24, S 83

Färgelanda kommun, KF 2016-l l-16, $ 147, reviderad KF 2018-06-20, $ 73

Melleruds kornmun, KF 2016-l l-23, $ 154, reviderad KF 2018-06-20, $ 73
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

Änenor re Dnr KS 2020/445

Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
202L

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 202l enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets-utövning
och myndighetstillsyn för 202L. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. För år
202I är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent, KPI är 1,3 procent (jan 20191
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent,

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 16 juni 2020,

$ 28, att fastställa taxor 2021. Taxan föreslås gälla från och med 2021-01-01. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor 202L avseende myndighetsutövning till
komm u nfu llmä ktige i respektive med lemskommu n för a ntagande.

Beslutsunderlag

o Förslag till taxor 2021för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
. Direktionens beslut 2020-06-16, 5 28.
. Begäran om antagande av taxor för 202L Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund,

o Komm u nstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse,
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Kommunfullmäktige

Mynd i g hetstaxor för N orra Alvsborgs Rädd n in gstjä nstförbu nd
(NÄRF) 2O2t

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 202I enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänsttörbund har översänt förslag till taxor för myndighets-
utövning och myndighetstillsyn för 202L. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. För

är 202I är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent, KPI är 1,3 procent (lan 20191
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent.

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 16 juni 2020,

$ 28, att fastställa taxor 2021. Taxan föreslås gälla från och med 2021-01-01.
Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 202L avseende myndighetsutövning till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

. Försla9 tilltaxor 202Lför Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.

. Direktionens beslut 2020-06-16, 5 28,
I Begäran om antagande av taxor för 202I Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddn i ngstjänstförbu nd

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-22 KS 20201445

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se65



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

An n Gustavsson <An n.G ustavsson@ brand 1 1 2.se >

den 22juni 2020 09:28
Kommu nen;' Färgelanda Kommun'; Trol I hattans Stad; Vänersborgs kommu n

Bodil Bramfors
Begäran om antagande av myndighetstaxor 2021, NÄRF

5010-2020-99-16 begäran-antagande-myndighetstaxor-NÄRF.pdf; Förslag Taxor
2021 NÄRF.pdf; Tjänsteskrivelse taxa LBE 2021.pdf; Tjänsteskrivelse taxa LSO

2021 .pdf; Protokoll 2020-06-1 6.pdf

Prioritet: Hög

Tillhanda komm unfullmä ktige, medlemskommuner NÄRF

Översänder begäran om antagande av myndighetstaxor 2O2Lför Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Vårt dnr 5010-2020-99-16.

Med vänlig hälsning

Ann Gustavsson
Förva ltningsassiste nt
Tel:0520-485927

www.brandLl2.se

Norra Älvsborgs
Rädd n ingstjä nstförbu nd

GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar personuppqifter och skvddar dina rättiqheter enliqt laq
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Direktionen
stjänstförbund

Ko.mmunfullmäktige
NARFs medlemskommuner

Begäran om antagande av taxor 2021tör Norra Äfusborgs
Räddn i ngstjänstförbund

Direktionen beslutade vid sammanträde 2020-06-16, $ 28 att fastställa laxor 2A21för Norra
Älvsborgs Råddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m . 2A21-AL01. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor 2A2l avseende myndighetsutövning till kommun-
fullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Förbundet översänder härmed förslag till taxor avseende myndighetsutövning för år 2021 för
antagande av kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Trollhältan 2020-06-1 8

ustavsson
Förvaltningsassistent

Bilaqor:
T axor 2AV, M yndi ghetsutövn in g, för Norra Älvsborgs Rädd n ingstjänstförbu nd
Sammanlrädesprotokoll Direktionen NARF 2020-06-16
Tjänsteskrivelse taxa LSO 2021
Tjänsteskrivelse taxa LBE 2021

Datum
2020-06-18

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Diarienummer
5A10-202A-99-16

Sändlista:
Färgelanda kommun
Alhemsvågen 5
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstj ä nstförbu nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521,26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brandl 12.se
Webb
wWw.branelll!.pe67



,ffi SAM MANTRADESPROTOKOLL
2020-06-16

Diarienummer
5010-2024-99-13

Norra Älvsborgs
Rådd n i ngstj å n stfö rbu n d
Direklionen

$ 26 Beslut om att upplåta förbundschef att utgöra tillförordnad förbundschef i
Räddni ngstjänstförbu ndet Mitt Boh uslän (RMB)
Nuvarande förbundschef i RMB avser att gå i pension 2A20-10-31med sista tjänstgörings-
dag 2020-08-16. Från RMB:s sida har önskemål inkommit om att, som en temporär åtgärd i

avvaktan på en av RMB beslutad permanent lösning av förbundschefsuppdraget, avtala om
att tillförordna NARF förbundschef for detta uppdrag.

Avtal om tillförordnande avser inte uppdraget att utgöra funktionen Räddningschef enligt 3
kap. 16$ Lag (2003:778)om skydd mot olyckor hos RMB. Avtalet kan av båda parter sågas
upp med en uppsägningstid av 6 månader.

Direktionen föreslås anta förfrågan från RMB och att avtal tecknas som reglerar kostnader
samt att uppsägningstid till avtalet anges med 6 månader.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att anta forfrågan och teckna avtal avseende upplåtande av forbunds-
chef NÄRF att utgöra tillförordnad förbundschef i RMB.

$ 27 Beslut om revidering av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddn i ngstjänstförbu nd.
Förbundet har tagit fram förslag till revidering av Kommunalförbundsordning for Norra
Alvsborgs Råddningstjänstförbund. Revideringen har skett utifrån inkommen begäran från
medlemskommunerna med önskemål om att denna ska anpassas till kommunernas
styrdokument for krisberedskap. Samtidigt har anpassning skett till Kommunallag (2017:725).

Direktionen föreslås fastställa reviderad Kommunalförbundsordning för NÄRF, samt uppdra
åt ordförande och förbundschef att skicka begäran till medlemskommunerna om antagande
av Komm unalförbundsord ning för Norra Älvsborgs Rädd n ingstjänstförbund.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa reviderad Kommunalforbundsordning, samt uppdrar åt
ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna med begäran om antagande
av Kom munalförbundsordning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbund.

$ 28 Beslut om taxor 2021 för Norra Alvsborgs Räddningstjänstförbund
Förbundet har tagit fram ett forslag till taxor 2021 för Norra Alvsborgs Råddningstjänst-
forbund. Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPl) for material och enligt
lönerevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets
bestämmelser. Är 2021 är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 Vo, KPI är 1 ,3 % (jan 2}1gl
ian2O2O) och beräknad lönerevision 2,5 o/o.

En revidering kommer att ske av bifogat förslag avseende taxor för brandskyddsutbildningar
för medlemskommunerna. Avtal för brandskyddsutbildningar, som ska gälla för år 2021, är
sänt på remiss till respektive kommun men pga. pandemi covid-19 har kommunerna skjutit
upp ärendehanteringen. Avtalet beräknas vara godkänt och påskrivet under hösten 2020.

Taxor for myndighetsutövning har omarbetats for att anpassas till gällande lagstiftning.
Benny Gustavsson enhetschef samhällsskydd, lämnade en redogörelse över genomförda
förändringar.

Norra Älvsborgs
R ädd ni ng stjänstfö rb u nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brand'1 12.se
Webb
www.brandl 12.se68



ffi SAM MANTRADES PROTOKOLL
2420-06-16

Diarienummer
501 0-2020-99-1 3

Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjänstförbu nd
Direklionen

Direktionen föreslås besluta att fastställa den nya taxan för är 2021. Taxan ska gålla fr.o.m.
2021-U-A1. Taxor avseende myndighetsutövning är 2A21för Norra Alvsborgs Räddnings-
tjänstförbund ska därefter översändas till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
för fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa taxor 2021för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Taxan föreslås gälla fr.o.m .2A21-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända laxor 2021
avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för
fastställelse.

$ 29 Beslut om taxor 2021tör sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun
2021 ärs taxa for sotning och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun är beräknad
med en genomsnittlig höjning pä2%. Sotningsindexet för 2021 är försenat. lndexet är
kopplat till avtalsrorelsen och är uppskjuten till hösten på grund av Coronapandemin.
Taxehöjningen föreslås gälla fr.o.m. den 1 lanuari 2021.

Direktionen föreslås besluta att fastställa 2021 ärs taxa för sotningsverksamhelen inom
Färgelanda kommun enligt förslaget. Taxor avseende sotning och brandskyddskontroll år
2A21 inom Färgelanda kommun ska därefter översändas till kommunfullmäktige i Färgelanda
för fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att faststålla den nya taxan för är 2021 avseende sotning och
brandskyddskontroll i Färgelanda kommun. Taxan foreslås gälla fr.o.m. 2A21-01-01.
Direktionen beslutade vidare att tillsända den nya taxan för är 2021till kommunfullmäktige i

Färgelanda kommun för fastställelse.

$ 30 Beslut om taxor 2A21ftr sotning och brandskyddskontroll i Trollhättans Stad
2021 ärs taxa för sotning och brandskyddskontroll inom Trollhättans Stad är beräknad med
en genomsnittlig höjnin g pä 2 %. Sotningsindexet tör 2021 är försenat. lndexet är kopplat till
avtalsrörelsen och är uppskjuten till hösten på grund av Coronapandemin.
Taxehojningen foreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2A21.

Direktionen foreslås besluta att fastställa 2021 ärs taxa för sotningsverksamheten inom
Färgelanda kommun enligt förslaget. Taxor avseende sotning och brandskyddskontroll år
2021inom Trollhättans Stad ska dårefter översändas till kommunfullmäktige i Trollhättan för
fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade atl fastställa den nya taxan för är 2A21 avseende sotning och
brandskyddskontroll i Trollhättans Stad. Taxan föreslås gälla fr.o.m .2A21-U-A1. Direktionen
beslutade vidare att tillsända den nya taxan för år 2A21 till kommunfullmäktige iTrollhättans
Stad för fastställelse.

$ 31 Beslut om särskild taxa 20211ör servicearbeten inom enhet sotning
I förbundsordningen for Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ingår enbart arbete för
sotning- och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad.
I samråd med på SKR finns inget som hindrar sotningsverksamheten att utföra service-
arbeten så som rensning/ borttagning av fågelbon eller tjärbildning.

Norra Alvsborgs
Räddningstiänstförbund
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 o0
Fax
0520-818 21

E-post
info@brand 1 12.se
Webb
www.brand'l 12.se69



Datum
2020-06-04

Diarienummer

Norra Älvsborgs
Rädd n i n g stj ä n stförb u n d
Enhet Samhällsskydd

Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor samt ändring i befintlig taxa för tillstånd enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i arbetet med tillsyn över efterlevnaden
av lagen om brandfarliga och explosiva varor sett behov av en ändring av taxans
utformning.

Förslag till ny taxa har utformats så att tillsynsmyndighetens arbetsinsats vid tillsyn
speglas mer rättvist. Taxan premierar även de tillståndshavare som hanterar sina
risker enligt lagar och föreskrifter. Det innebär att inga eller få brister leder till låga
kostnader för tillståndshavarna. Verksamheter med flera brister får högre kostnader

Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen (2010:101 1) om brandfarliga och explosiva
varor bifogas denna tjänsteskrivelse. En rapport som visar hur taxan tagits fram finns
som bilaga till förslaget.

Taxan för tillståndshantering enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor har inte beretts möjlighet till samma genomlysning som tillsynstaxan.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ser ändå att en mindre förändring i denna
taxa är nödvändig redan nu vilket gäller tillstånd för explosiva varor. Förslag till
ändring i tillståndstaxan bifogas. En genomlysning av tillståndstaxan kommer att ske
inför beslut om taxor för år 2022.

Benny Gustavsson
Enhetschef Samhällsskydd

Norra Älvsborgs
Räd d n i n gstjä n stförbu nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brandl 12.se
Webb
wr,vw.brandl 12.se70



Datum
2020-06-04

Diarienummer

Norra Älvsborgs
Rädd n i n gstj ä nstförb u n d
Enhet Samhällsskydd

Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen Q0A3:778) om skydd mot olyckor

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i arbetet med tillsyn över efterlevnaden
av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor sett behov av en ändring av taxans
utformning. Verksamheter vi genomfor tillsyn på idag är valda med utgångspunkt i

kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. (SRVFS 2003:10 Statens
räddn ingsverks föreskrifter om skrift Ii g redogörelse för brandskyddet)

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund riktar behovet av tillsyn i huvudsak mot de
verksamheter där risken för olyckor är störst, där människor kan komma till skada
eller där stora egendomsskador kan uppstå. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
har arbetat fram ett "riskvärderingsinstrument" för att värdera risken för olyckor på

verksamheterna.
lndelningen av tillsynsverksamheter med riskvärderingen som stöd har tagits fram
som ett underlag för tillsynsplanering inom foöundsområdet. De olika kategorierna
bestäms utifrån vilka typer av risker de är förknippade med och hur omfattande de är.
Stöd till dessa bedömningar har hämtats från bland annat BFS 2011:6 med ändringar
till och med BFS 2019:2 Boverkets Byggregler(BBR), SRVFS 2003:10 och SRVFS
2004:4.
Avsnitt 4.1 "Objektsfaktorer för olika byggnader och anläggningar" i nuvarande taxor
2020 ersätts av "Riskvärdering av tillsynsverksamheter enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor" vilken bifogas denna skrivelse.

Benny Gustavsson
Enhetschef Samhällsskydd

Norra Alvsborgs
Räd d n in gstjä nstförbu nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brand'1 12.se
Webb
www.brand112.se71



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n gen 2020-08-18

ARENDE 15 Dnr KS 20201236

Svar på remiss - Regional uWecklingsstrategi (RUS) för Västra
Götaland 2O2L-2O3O

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har fått förslag till Regional uWecklingsstrategi för Västra Götaland
202L-2030 på remiss.

Förslaget till strategi har utarbetats i bred dialog under 2019 med representanter för
kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi m fl.

Målet för strategin är att Västra Götaland ska vara ett föredöme för omställning till ett hållbart
samhälle och att strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. Strategin fokuserar på mål
och prioriteringar för områden där taKen i omställningen behöver öka och som utvecklas
genom samarbeten mellan organisationer och samverkan på lokal, regional och nationell nivå.
Samverkansparterna är de som deltagit i dialogen och strategin utgör den gemensamma
plattformen för samverkan och genomförande.

Beslutsunderlag
o Remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 - missiv,
o Regional uWecklingsstrategi för Västra Götaland 202L-2030 - remissversion.
r Förslag till yttrande,
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-28 KS 20201236

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (4)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Remiss Regional uWecklingsstrategi för Västra Götaland
202L-2030

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt förslag

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra
Götaland 202I-2030 på remiss.

Förslaget till strategi har utarbetats i bred dialog under 2019 med representanter

för kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter,
akademi m fl.

Målet för strategin är att Västra Götaland ska vara ett föredöme för omställning till
ett hållbart samhälle och att strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling.
Strategin fokuserar på mål och prioriteringar för områden där takten i

omställningen behöver öka och som utvecklas genom samarbeten mellan

organisationer och samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

Samverkanspaterna är de som deltagit i dialogen och strategin utgör den
gemensamma plattformen för samverkan och genomförande.

Beslutsunderlag
o Remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 20ZL-2030 - missiv
. Regional uWecklingsstrategiför Västra Götaland 202L-2030 - remissversion

https : //www.vg reglon.se/rus-rem iss

Beskrivning av ärendet
Melleruds kommun har fått förslag till Regional uWecklingsstrategi för Västra

Götaland Z02L-2030 på remiss.

Förslaget till strategi har utarbetats i bred dialog under 2019 med representanter

för kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter,

akademi m fl.

Målet för strategin är att Västra Götaland ska vara ett föredöme för omställning till
ett hållbart samhälle och att strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling.
Strategin fokuserar på mål och prioriteringar för områden där takten i

omställningen behöver öka och som utvecklas genom samarbeten mellan

organisationer och samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

Postadress
Melleruds kommun

Kom m unstyrelseförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se73
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-28 KS 20201236

Samverkansparterna är de som deltagit i dialogen och strategin utgör den
gemensamma plattformen för samverkan och genomförande.

Med förslaget 'htt vara ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle"
menas att Västra Götaland är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt
fossiloberoende och cirkulä rt.

För att nå dit föreslås fyra långsiktiga prioriteringar som är de viktigaste områdena
för samverkan och gemensamma insatser. Dessa är

1. Bygga kompetens för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande
(kom petensomställning, matchning, etablering)

2. Stärka innovationskraften för ett konkurrenskraftigt näringsliv
(entreprenörskap och nyföretagande, innovationskraft i mindre företag,
internationel lt sta rka kl uster, test- och demonstrationsplattforma r)

3. Knyta samman Västra Götaland för hållbar och förbättrad tillgänglighet
(samverkan ffsisk pla nering, transportinfrastruktur och hållbart resande,

utbyggnad av bredband, samverkan nationellt och internationellt)

4. Öka inkluderingen för tillit och sammanhållning (möjlighet till utbildning
och egen försörjning, förutsättningar för samhörighet och tillit, barn och
ungas möjligheter)

Till dessa långsiktiga prioriteringar har knutits ffra tvärsektoriella kraftsamlingar
som ska förstärka arbetet med de långsiktiga prioriteringarna och ge extra fokus
på stärkt samverkan och ett samordnat arbete. Dessa kraftsamlingar är

r Fullfdljda studier (en förutsättning för bra stad i livet och fler behöver nå

godkända be$g)

. Digitalisering (kan öka företagens konkurrenskraft och effektivisera
offentliga verksamheter och öka servicen)

. Elektrifiering (syftar till att minska industrins och transporters
klimatpåverkan)

r Cirkulära affärsmodeller (handlar om att produkter och tjänster baseras på

förnybar energi och råvaror från jord, skog och vatten och att använt
material som inte kan ersättas med biobaserade råvaror måste cirkuleras
tillbaka in i produktionen)

Genomförandet av strategin förslås genomsyras av fem vägledande principer - ta
tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter, öka invånarnas delaktighet
och inflytande, experimentera och lära, tala med gemensam röst samt modiga och

förändringsorienterade ledare.

Följande överväganden har gjorts genom inhämtande av synpunkter från
kommunens förvaltningar och Dalslands miljö- och energiförbund och utgör förslag
till kommunens yttrande till regionen.
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överväganden

Uoofattning om strategiförslaget och dess relevans

Melleruds kommun menar att de långsiktiga prioriteringarna och tvärsektoriella
kraftsamlingarna är fullt relevanta och att det behovs ett gemensamt långsiktigt
arbete och gemensamma resurser på alla nivåer - regionalt, delregionalt och

lokalt. Mälet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning
till ett hållbart samhälle

Målet är svårt att kommunicera på ett enkelt och naturligt sätt. Det skulle i stället
kunna vara Tillsammans ställer vi om Västra Götaland till ett hållbart samhälleför
att ha ett större fokus på samarbete och samverkan inom Västra Götaland och

mellan alla olika aktörer och förstärka vi-känslan. Lyckas vi väl kommer det att
resultera i att Västra Götaland blir ett föredöme.

Om urvalet av lånosiktiga prioriteringar är de utmaningar som är viktigast för
qemensamma insatser

Melleruds kommun anser att de långsiktiga prioriteringarna anses som relevanta
regionalt, delregionalt och lokalt. Ett livskraftigt och attraktivt samhälle ger
människor möjlighet till utbildning, arbete, gemenskap och delaktighet samt närhet
till och möjlighet att nå omvärlden. För att åstadkomma detta har vi olika roller och

ansvar och därmed behov av gemensamma insatser och samverkan.

Mellerud har en relativt hög arbetslöshet samt invånarna en allt högre medelålder.
Här behövs stöd för en uWeckling av befintliga och nya företag som erbjuder
arbetstillfällen samt utbildningsmöjligheter i större utsträckning för att matcha
foretagens behov. Utbildningsmöjligheter på högskolenivå nära saknas vaför ett
samarbete i Dalsland pågår om att skapa ett sk Campus Dalsland. Tillskapandet av
ett sådant campus förutsätter en bredare samverkan, dvs lokalt och regionalt.
Även folkhögskolor och studieförbund är viktiga samarbetspaftners i

kompetensbyggandet.

Transpoftinfrastrukturen är viktig för att knyta samman landsbygd och stad.
Dubbelspåret mellan Göteborg och Oslo genom Dalsland och fler tågstopp är
exempel på det. Det gäller även bredbandsinfrastrukturen.

Om de tvärsektoriella kraftsamlingarna är de viktigaste områdena för
qemensamma insatser de kommande fyra åren

Melleruds kommun instämmer i att kraftsamlingarna fullföljda studier,
digitalisering, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller är viktiga områden för
gemensamma insatser.

Omställningsarbetet till ett fossiloberoende behöver även beakta förändringar i

markanvändning och förlust av livsmiljöer för att bibehålla biologisk mångfald.
Tillsammans behöver vi skapa förutsättningar för en hållbar mark- och
vattenanvändning. Biogasproduktionen i Dalsland är en viktig lokal och regional
cirkulär affärsmodell som skapar dubbelt klimatsmart biogas till fordon och ger

högvärdig näring till åkermarken. Den satsningen behöver fortsätta utvecklas.
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Om de vägledande principerna bidrar till strategins gCnomförande

Det är positivt att ambitionen är platsens unika förutsättningar ska tas tillvara och

att genomförandet har sin bas där. Det kan lägga en bra grund för att insatser och
samarbeten anpassas utifrån de olika förutsättningar och förhållanden som råder i

olika delar av Västra Götaland och mellan stad och landsbygd. Men frågan är vad
som är platsen. Oftast tolkas platsen som det som är närmast aktören, men det
betyder att platsen ibland är kommunen, ibland Fyrbodal, ibland regionen, Därför
är det viktigt att platsen definieras så att en förståelse skapas för förutsättningarna
och insatsen. Melleruds kommun instämmer i att invanda och administrativa
gränser behöver utmanas för att skapa nya möjligheter och använda befintliga
resurser hos olika aktörer på nya sätt. Dalslandskommunerna har många
samarbeten och Melleruds kommun är positiva tillfler.

Om genomförande av strategin och vårt bidrag

Som kommun är vi närmast våra invånare och företag, vilket innebär att vi kan

starkt bidra till att öka delaktigheten genom dialog och mötesplatser, både som

aktör men också som facilitator. Melleruds kommun är beredd att bidra tillatt
fortsätta bygga och förstärka en samverkans- och samarbetskultur. Deltagande i

Fyrbodals kommunalförbunds arbete är exempel på det liksom

Dalslandssamarbeten. Genom t ex Fyrbodals strukturbildsarbete bidrar vi till en
gemensam fysisk planering.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef
0530-181 05
a nnika.wennerblom@mellerud.se

Beslutet skickas till
Västra Göta landsregionen
Fyrbodals komm unalförbund
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Västra Göta landsregionen
Regionutveckling

Yttrande över Remissen Regional uWecklingsstrategi för
Västra Götaland 2OZI-2O3O

Melleruds kommun har fått förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra

Götaland 202I-2030 på remiss. Med anledning härav får Melleruds kommun
framföra följande.

Uppfattninq om strategiförslaget och dess relevans

Melleruds kommun menar att de långsiktiga prioriteringarna och tvärsektoriella
kraftsamlingarna är fullt relevanta och att det behövs ett gemensamt långsiktigt
arbete och gemensamma resurser på alla nivåer - regionalt, delregionalt och

lokalt. Mälet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning
till ett hållbart samhälle

Målet är svårt att kommunicera på ett enkelt och naturligt sätt. Det skulle i stället
kunna vara Ttllsammans ställer vi om Västra Götaland till ett hållbart samhälleför
att ha ett större fokus på samarbete och samverkan inom Västra Götaland och

mellan alla olika aktörer och förstärka vi-känslan. Lyckas vi väl kommer det att
resultera i att Västra Götaland blir ett föredöme.

Om urvalet av långsiktiga prioriteringar är de utmaningar som är viktigast för
gemensamma insatser

Melleruds kommun anser att de långsiktiga prioriteringarna anses som relevanta
regionalt, delregionalt och lokalt. Ett livskraftigt och attraktivt samhälle ger

människor möjlighet till utbildning, arbete, gemenskap och delaktighet samt närhet
till och möjlighet att nå omvärlden. För att åstadkomma detta har vi olika roller och
ansvar och därmed behov av gemensamma insatser och samverkan.

Mellerud har en relativt hög arbetslöshet samt invånarna en allt högre medelålder.
Här behövs stöd för en utveckling av befintliga och nya företag som erbjuder
arbetstillfällen samt utbildningsmöjligheter i större utsträckning for att matcha
företagens behov. Utbildningsmöjligheter på högskolenivå nära saknas varför ett
samarbete i Dalsland pågår om att skapa ett sk Campus Dalsland. Tillskapandet av
ett sådant campus förutsätter en bredare samverkan, dvs lokalt och regionalt.
Även folkhögskolor och studieförbund är viktiga samarbetspaftners i

kompetensbyggandet.
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2020-04-28 KS 20201236

Telefon
0530-180 00
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Transportinfrastrukturen är viktig för att knyta samman landsbygd och stad.

Dubbelspåret mellan Göteborg och Oslo genom Dalsland och fler tågstopp är

exempel på det. Det gäller även bredbandsinfrastrukturen.

Om de Wärsektoriella kraftsamlinqarna är de viktigaste områdena för
gemensamma insatser de kommande fora åren

Melleruds kommun instämmer i att kraftsamlingarna fullföljda studier,

digitalisering, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller är viktiga områden för
gemensamma insatser.

Omställningsarbetet till ett fossiloberoende behöver även beakta förändringar i

markanvändning och förlust av livsmiljöer för att bibehålla biologisk mångfald.

Tillsammans behöver vi skapa förutsättningar för en hållbar mark- och

vattenanvändning. Biogasproduktionen i Dalsland är en viktig lokal och regional

cirkulär affärsmodell som skapar dubbelt klimatsmart biogas till fordon och ger

högvärdig näring till åkermarken. Den satsningen behöver fortsätta uWecklas.

Om de vägledande orinciperna bidrar till strategins genomförande

Det är positivt att ambitionen är platsens unika förutsättningar ska tas tillvara och

att genomförandet har sin bas där. Det kan lägga en bra grund för att insatser och

samarbeten anpassas utifrån de olika förutsättningar och förhållanden som råder i

olika delar av Västra Götaland och mellan stad och landsbygd. Men frågan är vad

som är platsen. Oftast tolkas platsen som det som är närmast aktören, men det
betyder att platsen ibland är kommunen, ibland Fyrbodal, ibland regionen. Därför

är det viktigt att platsen definieras så att en förståelse skapas för förutsättningarna
och insatsen. Melleruds kommun instämmer i att invanda och administrativa
gränser behöver utmanas för att skapa nya möjligheter och använda befintliga
resurser hos olika aktörer på nya sätt. Dalslandskommunerna har många

samarbeten och Melleruds kommun är positiva till fler.

Om genomförande av strategin och vårt bidraq

Som kommun är vi närmast våra invånare och företag, vilket innebär att vi kan

starkt bidra till att öka delaktigheten genom dialog och mötesplatser, både som

aktör men också som facilitator. Meileruds kommun är beredd att bidra till att
fortsätta bygga och förstärka en samverkans- och samarbetskultur. Deltagande i

Fyrbodals kommunalforbunds arbete är exempel på det liksom

Dalslandssamarbeten. Genom t ex Fyrbodals strukturbildsarbete bidrar vi till en
gemensam fosisk planering.

Morgan E Andersson

Kommunstyrelsens ordförande
Annika Wennerblom
T.f. kommunchef
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Från: Stefan Westling Didrik <stefan.westling.didrik@vgregion.se> För Regionstyrelsen

Skickat: den 6 april 2O2O I2:OL
Till: postmottak@byr.oslo.kommune.no; kansli@fyrbodal.se; info@skaraborg.se; info@borasregionen.se;

diarium@goteborgsregionen.se; info@businessregion.se; sara.wallin@almi.se; vgl@foretagarna.se;

info@vastsvenskahandelskammaren.se; goteborg@coompanion.se; fyrbodal@coompanion.se;
skaraborg@coompanion.se; sjuharad@coompanion.se; karolina.sahlstrom@scienceparkskovde.se;

martin.wanblom@innovatum.se; mats.bergh@johannebergsciencepark.com; tord.hermansson@lindholmen.se;
charlotta.gummeson@sahlgrenskasciencepark.se; erik.bresky@scienceparkboras.se; goteborg@drivhuset.se;
goteborg@drivhuset.se; hv@drivhuset.se; boras@drivhuset.se; goteborg@ungforetagsamhet.se;

fyrbodal@ungforetagsamhet.se; alvsborg@ungforetagsamhet.se; skaraborg@ungforetagsamhet.se;
johanna@csrvastsverige.se; info@universeum.se; info@navet.com; info@molekylverkstan.se;
balthazar@skovde.se; info@dalenium.com; registrator@chalmers.se; registrator@gu.se; registrator@his.se;

registrator@hb.se; registrator@hv.se; margareta,stigson@slu.se; registrator@myh.se; info@ri.se;

vastragotaland@lansstyrelsen.se; jordbruksverket@jordbruksverket.se; registrator@energimyndigheten.se;
registraturen@boverket.se; tillvaxtverket@tillvaxtverket.se; vinnova@vinnova.se; esf@esf.se;

trafikverket@trafikverket.se; registrator@arbetsformedlingen.se; registrator@raa.se; info@jamy.se;

havochvatten@havochvatten.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; lo-vastsverige@lo.se; Jonas Ericsson

<jonas.ericsson@vgregion.se>; skaraborg.vast@unionen.se; goteborg@unionen.se; sjuhall@unionen.se; Branka

Djukanovic Svensson <branka.djukanovic.svensson@vgregion.se>; rudolf.antoni@svensktnaringsliv.se;
vastragotaland@lrf.se; info@skr.se; diariet@regionvarmland.se; regionen@regionhalland.se; regionen@rjl.se;

regionen@regionorebrolan.se; regionstockholm@sll.se; region@skane.se; vastragotaland@lrf.se;

info@kungsbacka.se; vastra@hushallningssallskapet.se; inger@lomudden.se; helena.dahlstrom@coompanion.se;

m.bjalkemo@telia.com; goteborgsregionen@helasverige.se; vastragotaland@rfsisu.se;

magnus.pettersson@vgidrott.se; info@vgb.nu; lotta.forslind@coompanion.se; janne@hemgarden.nu;

kristina.berneholm@coompanion.se; espigadario@gmail.com; info@skoopigr.se; Emma Broberg

<emma.broberg@vgregion.se>; elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com; kontakt@edcs.se; kommun@ale.se;

Alingsås kommun <kommunstyrelsen@alingsas.se>; kommun@bengtsfors.se; kommunen@bollebygd.se;

boras.stad@boras.se; kommun@dalsed.se; kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se;
kommun@fargelanda.se; kommun@grastorp.se; info@gullspang.se; goteborg@goteborg.se;
gotene.kommun@gotene.se; Herrljunga Kommun <herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se>;

kommunen@hjo.se; kommun@harryda.se; kommun@karlsborg.se; kommun@kungalv.se; kommun@lerum.se;

kommun@lidkoping.se; kommun@lillaedet.se; registrator@lysekil.se; info@mariestad.se;

markskommun@mark.se; Kommunen <kommunen@mellerud.se>; kommun@munkedal.se; stad@molndal.se;

kommun@orust.se; kundcenter@partille.se; skara.kommun@skara.se; skovdekommun@skovde.se;

info@sotenas.se; kommun@stenungsund.se; kommun@stromstad.se; kommun@svenljunga.se;

kommun@tanum.se; kommun@tibro.se; tidaholms.kommun@tidaholm.se; kommun@tjorn,se;
kommun@tranemo.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; kommunen@toreboda.se; kommunen@uddevalla.se;

kommun@ulricehamn.se; vara.kommun@vara.se; kommunen@vargarda.se; kommun@vanersborg.se; Åmåls

Kommun <kommun@amal.se>; kommun@ockero.se

Ämne: Remiss: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2O2L-2030

Hej,

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2O21-2O3O går nu ut på remiss, Er organisation bjuds in att ge ert
svar på remissversionen av strategin. Remissperioden pågår mellan 6 april och 30 september. Bifogat finns missiv

med frågeställningar och sändlista. Ni hittar remisshandlingarna och mer information om remissförfarandet på

www.vgregion.se/rus-rem iss

Har ni frågor om remissen eller remissförfarandet är ni välkomna att kontakta Maria Jakobsson, processledare

regional utvecklingsstrategi, maria.v.iakobsson@vgregion.se.

Vi ser fram emot era svar.

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:239213&frame:l 2020-04-06
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Diarienummer RS 2018-05444

Remiss - Regional utvecklingsstrategi
Västra Göta la nd 202L-2030
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi ftir det gemensafirma regionala

utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det ftirslag på strategi som går ut på remiss ska, från och

med202l, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin

innehåller mål och prioriteringar fram till2030.

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter fiir kommuner,

kommunalforbund, niiringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. lnspelen från

dialogerna har varit ett viktigt underlag ör remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlagl

om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar frännuvarande strategi.

Mer information om hur ftirslaget på regional utvecklingsstrategi fiir Västra Götaland 2021-2030

tagits fram, fi nns på www.v greeion. selsamtalv 9203 0

Vi åir medvetna om att utvecklingen av covid-l9 påverkar era verksamheter och har därfiir örlängt
remissperioden till 30 september. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.

^O5a svarar nr

Västra Götalandsregionen önskar svar på remissen senast den 30 september 2020. Svarct skickas

in i wordformat (döpt med er organisations namn) till regionsryrelsen@,vgregion.se. Ange

diarienummer RS 2018-0544 och organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson

fiir ert remissvar.

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta

upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera

kortfattat. Vi önskar att ni beaktar ftiljande i era svar:

o Vad är er samlade uppfattning om strategifiirslaget och dess relevans?

o Vad tycker ni om mälet Tillsammans gör vi Vristra Götaland till ettföredömeför
omställning till ett hållbart samhälle?

I Regionrappoften "Vår bcista tid c)r nu" 2018 och uppöljaren "Var det bc)ttre förr? " 2020.

Y3TVÄSTRA
GÖTALAN DSRECIONENV
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o Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast ftir gernensamma

insatser framåt?
. Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingama de viktigaste områdena ftir gemensamma insatser

for de kommande fyra åren?

o Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins genomforande?

. Samarbete mellan aktörer är nödvändigt flor ett framgångsrikt genomfiirande av strategin.

Hur tycker ni att strategin ska genomftiras? Hur kan er organisation bidra?

Så behandlas synpunkterna
Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunktema efter att

remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på www.vgregion.selrus-

remiss. Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin som behandlas i
beredningen ör hållbar utveckling (BHU2 och regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på

regionfu llmäktige v ären 202 I .

Synpunkter i remissvaren kommer även tas till vara i Västra Götalandsregionens

programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken fiir perioden 2021-2027

och i arbetet med att ta fram en strategi ör innovation/smart specialisering.

Remissha nd linga r
o Missiv med frågor och sändlista (det här brevet)

r Remissversion Regional utvecklingsstrategi fiir Västra Götaland 2021-2030

o Bilaga L Förutsättningar ftir hållbar regional utveckling i Västra Götaland

o Bilaga 2. Strategisk inrikrning for uppfiiljning och utvärdering av den regionala

utvecklingsstrategin

o Bilaga 3. Så tog vi fram strategin - utgångspunkter, process och vägval

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på rvrvw.vqreqion.se/rus-retniss.

2 Beredningen ftir hållbar uweckling (BHU) är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen

och komn.runalfiirbunden i Västra Götaland.

Y3TVASTRA
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Presentation av förslaget
I slutet av april/början av maj kommer vi att arrangera ett digitalt möte ftir att presentera fiirslaget

och ge möjlighet att ställa fiagor. Datum och anmälningslänk kommer att läggas upp på

www.vgregion.se/rus-rem i ss.

Ett presentationsmaterial om ftirslaget på regional utvecklingsstrategi, finns tillgängligt for alla

som vill använda det, på www.vgregion.se/rus-rerniss.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Jakobsson, 0707 -23 23 87,
maria. v j akob s s on frliv gre gion. s e.

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar!

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

Helena L Nilsson
Regionufvecklingsdirektör

Yfxu*nNDsREcroNEN
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Sändlista

Västra Götalands 49 kommuner
Boråsregionens kommunall.orbundl
Business Region Göteborgr
Fyrbodals kommunalörbundl
Göteborgsregionens kommunalörbund 1

Skaraborgs kommunalfijrbundl

Almi Företagspartner Väst AB
Arbetsfiirmedlingen
Balthazar S cience Center
Boverket
Chalmers
Coompanion Fyrbodal2
Coompanion Göteborg2
Coompanion Sjuhärad2
Coompaniorr Skaraborg2
CSR Västsverige
Dalenium Science Center
Drivhuset3
Energimyndigheten
EDCS
ESF-rådet
Företagarna Västra Götaland
Göteborgs universitet
Göteborgsregionen social ekonomi
Havs- och vattenmyndigheten
Hela Sverige ska leva Göteborg
Hela Sverige ska leva Fyrbodal
Hela Sverige ska leva Sjuhärad
Hela Sverige ska leva Skaraborg
Hushållningssällskapet Västra Götaland
Högskolan Borås
Högskolan Skövde
Högskolan Väst
Innovafum
Johanneberg Science Park
Jordbmksverket
J ämställdhetsrnyndigheten
Kungsbacka kommun
Lindholmen Science Park
LO-distriktet i Västsverige
LRF Västra Götaland
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Molekylverkstan Science Center
Navet Science Center

I Konrrnurralfiirbunden ombeds att svara med
utgångspunkt i det delregionala perspektivet.

2 Vi önskar samberett svar från
Coompanion

Oslo kommune
Region Halland
Region Jönköping
Region Skåne
Region Stockholm
Region Värmland
Region Örebro
RF SISU Västra Götaland
Riksantikvarieämbetet
RISE
Sahlgrenska Science Park
Samordningsforbunden i Väster
Samrådet fiir nationella minoriteter
Samrådet ftir funktionshinder
Samrådet ftir hbtq
Samrådet ör mänskliga rättigheter
Samrådet flor barnrätt
Science Park Borås
Science Park Skövde
Skogsstyrelsen
Skoopi Göteborgsregionen
SLU i Skara
Social ekonomi Fyrbodal
Social ekonomi Sjuhärad
Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg
Svenskt näringsliv Västra Götaland
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Svinesundskommittön
TCO
Tillväxfverket
Trafikverket
Ung flbretagsamheta
Unionen
Universeum science center
Vinnova
Vision Västra Götalandsregionen
Viken fylkeskommune
Västra Götalands bildningsftirbund
Västsvenska handelskammaren
YH myndigheten

3 Vi önskar sanlberett svar från
Drivhusen
a Vi önskar ett samberett svar från Ung
företagsamhet
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

ARENDE 16 Dnr KS 20201464

Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och
budget för 2O21-2023 samt förslag på långsiktig finansiering av
samverkans-ytan Kommunakademin Väst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått Fyrbodals kommunalforbunds verkamhetsplan och budget 2021-
2023 samt avtal om Kommunakademin Väst (KAV) för yttrande.
Verkamhetsplanen innehåller fem strategiska utvecklingsområden med målområden.

1. Stöd, omsorg och hälsa med målområdena Kvalitet och välfärdstekni( Barn och unga samt
Kompetens, FoU och samverkan

2. Kompetensförsörjning och utbildning med målområdena Arbetskraft, behovsstyrd utbildning
och utbildningsnivå, Samverkan och tillgänglighet, FoU samt Skolavhopp, resultat och
jämlikhet

3. Fysisk planering och hållbara transporter med målområdena Hållbart resande, Gemensam
planering samt Samspel och utveckling

4. Näringsliv, kultur och attraktionskraft med målområdena Företagsklima! struKur och
omställningskapacitet Innovation, styrkeområden och investeringsvilja samt Kultur och
attraktionskraft

5. Digitalisering med målområdena Innovation, kompetens och ledarskap samt Infrastruktur
och digital service

Sedan 2018 samverkar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst i Kommunakademin Väst
(KAV) vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens och verksamhetsutveckling
till nytta för kommunerna och samhället istort. Melleruds kommun tillstyrker planen iallt
väsentligt.

Beslutsunderlag
o Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds Verkamhetsplan och budget 2021-2023
. Beskrivning av den demokratiska processen för framtagande av ny modell för

verksamhetsplan
o Remissförslag Verksamhetsplan och budget 202I-2023
o Samverkansavtal för Kommunakademin Väst (KAV)

. Förslag tillyttrande.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-07-21 KS 20201464

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1(4)

Kommunstyrelsen

Remiss - Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och
budget för 2O2L-2O23 samt förslag på Iångsiktig finansiering
av samverkansytan Kommunakademin väst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande enligt forslag.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och

budget 202L-7023 samt avtal om Kommunakademin Väst (KAV) för yttrande.

Verksam hetsplanen innehål ler fem strategiska utvecklingsområden med
målområden.

1. Stöd, omsorg och hälsa med målområdena Kvalitet och välfärdsteknik,
Barn och unga samt Kompetens, FoU och samverkan

2. Kompetensförsörjning och utbildning med målområdena Arbetskraft,
behovsstyrd utbildn ing och utbild n ingsnivå, Samverkan och tillgä nglig het,
FoU samt Skolavhopp, resultat och jämlikhet

3. Fysisk planering och hållbara transporter med målområdena Hållbart
resande, Gemensam planering samt Samspel och uWeckling

4. Näringsliv, kultur och attraktionskraft med målområdena Företagsklimat,
struktu r och omstä llningskapacitet, Innovation, styrkeområden och
investeringsvilja samt Kultur och attraktionskraft

5. Digitalisering med målområdena Innovation, kompetens och ledarskap
samt infrastruktur och digital service

Sedan 2018 samverkar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst i

Kommunakademin Väst (KAV) vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-,
kompetens och verksamhetsutveckling till nytta för kommunerna och samhället i

stort.

Melleruds kommun tillstyrker planen i allt väsentligt.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148885



n
at
,h

at,rlt
MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-2t KS 20201464

Sida

2 (4)

Beslutsunderlag
o Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 2021-

2023
. Beskrivning av den demokratiska processen for framtagande av ny modell för

verksamhetsplan
o Remissförslag Verksamhetsplan och budget 202L-2023
. Samverkansavtal för Kommunakademin Väst (KAV)

Beskrivning av ärendet
Melleruds kommun har fått Fyrbodals kommunalforbunds verksamhetsplan och

budget 202L-2023 samt avtal om Kommunakademin Väst (KAV) för yttrande.

Verksamhetsplanen innehåller strategiska uWecklingsområden och strategiska mål

för perioden 202L-2023. Planen har en tydlig koppling till Västra
Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi (RUS) och delar visionen om Det
goda livet med Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundets verksamhetsplan

utgör på så sätt en delregional genomförandeplan för RUS, men även regionala
kulturstrategin och kraftsamlingen Klimat 2030.

Fyrbodals kommunalförbund bedriver på uppdrag av, för och med kommunerna

utveckling, intressebevakning, värdeskapande och ett gemensamt forum for hållbar
uWeckling och tillväxt. Arbetet ska gagna såväl delregionen som den enskilda
kommunen.

Förbundets verksamhet finansieras genom dels en medlemsavgift som

indexregleras varje år, dels genom delregionala utvecklingsmedel och förstudie-
och analysanslag från Västra Götalandsregionen. För år 202L är medlemsavgiften

36 kronor per invånare.

Verksamhetspla nen innehåller fem strategiska utvecklingsområden med

målområden.

6. Stöd, omsorg och hälsa

a. Kvalitet och välfärdsteknik

b. Barn och unga

c. Kompetens, FoU och samverkan

7. Kompetensforsörjning och utbildning

a. Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå

b. Samverkan och tillgänglighet

c. FoU

d. Skolavhopp, resultat och jämlikhet

B. Fysisk planering och hållbara transpofter

a. Hållbart resande

b. Gemensam planering

c. Samspel och utveckling
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9. Näringsliv, kultur och attraktionskraft

a. Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet

b. Innovation, styrkeområden och investeringsvilja

c. Kultur och attraktionskraft

10. Digitalisering

a. Innovation, kompetens och ledarskap

b. Infrastruktur och digital service

Sedan 2018 samverkar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst i

Kommunakademin Väst (KAV) vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-,
kompetens och verksamhetsutveckling till nytta för kommunerna och samhället i

stort. Finansiering av verksamheten sker genom att kommunerna och Högskolan

Väst bidrar årligen med 750 000 kronor vardera. Under åren 2018-2020 har detta
skett genom Fyrbodals tillväxtmedel.

Kommunalförbundet efterfrågar kommunens synpunkter på framtida finansiering
och villjämställa KAV med Hälsokällan, Gymnasieantagnngen och FoU socialtjänst
som har en separat finansiering från deltagande kommuner. En separat
finansiering genom avtal innebär 2,75 kronor per invånare under förutsättning att
samtliga kommuner ingår.

På grund av ändrad modell och tidplan för de regionala tillväxtmedlen presenteras

ingen aktivitetsplan och för att hålla tidplanen för kommunalförbundets budget
föreslås att aktivitetsplanen inte remitteras till kommunerna utan föreslås tillfälligt
beredas i chefsnäWerken och beslutas i direktionen 29 oktober 2020 enligt plan.

överväganden

Verksamhetsplanen qenerellt

Verksamhetsplanen är tydlig och överskådlig. Den tydliga kopplingen till Västra

Götalandsregionens vision och regionala utvecklingsstrategi samt att planen i

huvudsak är en genomförandeplan för RUS är bra. På detta sätt ökar förståelsen

för hur samhällets olika ansvarsnivåer - nationell, regional, delregional och lokal

nivå - hänger ihop och skapar förutsättningar och motivation för ett
genomförande. Det är olyckligt att aktivitetsplanen för 202I inte går på remiss den

här gången eftersom den har en direkt påverkan på kommunens egen planering

och verksamhet.

Strategiskt utvecklingsområde Fysisk planering och hållbara transporter

Det är en hög målsättning när det gäller omfattningen på samplaneringen. Den

omfattar service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur samt
mark- och kraftförsörjning, bredband, grad av självförsörjning och

livsmedelsstrategi. Målet omfattar all verksamhet i kommunen med undantag för
vård och omsorg. Planen avser åren 2021-2023 och ambitionen behöver anpassas

till genomförandetiden. Möjligen kommer det att visas i aktivitetsplanen.

När det gäller hållbaft resande har kommunen nyligen yttrat sig över regionens

trafikförsörjningsplan och vill även här understryka vikten av dra nytta av tidigare
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utvecklingsarbete och satsning på biogas såväl som alternativt drivmedel som i

utveckling av cirkulära affärsmodeller.

Kommunalförbundets påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik är
angeläget. Melleruds kommun är den kommun i regionen där lägst andel i

befolkningen har tillgång till kollektivtrafiknära lägen (max 1 000 m till hållplats).
Vidare lyfter verksamhetsplanen målet om dubbelspår mellan Göteborg och Oslo.
Planen behöver förtydliga att det gäller dubbelspår mellan Göteborg och Oslo via
Dalsland, enl igt Fyrbodalskomm unernas överenskommelse.

Målsättningen om samspel mellan stad och landsbygd är viktig och skapar
förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling och i planen nämns målet om
Trestadsområdet som ett tydligt nav. Även ett samarbete mellan
landsbygdskommunerna t ex Dalsland är en förutsättning för ett välfungerande
samspel inom Fyrbodalsområdet och kommunalförbundet.

Kommunakademin Väst (KAV)

I samtliga strategiska utvecklingsområden betonas vikten av kompetens och
kunskap och Kommunakademin Väst (KAV) bör ses som ett redskap för att jobba
för att uppfflla de strategiska målen. Melleruds kommun anser därför att KAV bör
betraktas som en del av Fyrbodals kommunalförbund och följaktligen finansieras
genom en kombination av kommunala medel och tillväxtmedel.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals komm unalförbund
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Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförva ltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-07-2r Ks 20201454

Sida
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Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Fyrbodals kommunalförbund
Box 305

451 18 UDDEVALLA

Yttrande Remiss - Fyrbodals kommunalförbund,
verksamhetsplan och budget för 2O2t'2O23 samt förslag på
långsiktig finansiering av samverkansytan
Kommunakademin Väst

Melleruds kommun har fått Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och

budget 202I-2023 samt avtal om Kommunakademin Väst (KAV) för yttrande och

framför följande.

Verksamhetsplanen generellt

Verksamhetsplanen är tydlig och överskådlig. Den tydliga kopplingen till Västra

Götalandsregionens vision och regionala utvecklingsstrategi samt att planen i

huvudsak är en genomförandeplan för RUS är bra. På detta sätt ökar förståelsen

för hur samhällets olika ansvarsnivåer - nationell, regional, delregional och lokal

nivå - hänger ihop och skapar förutsättningar och motivation för ett
genomförande. Det är olyckligt att aktivitetsplanen för 202L inte går på remiss den

här gången eftersom den har en direkt påverkan på kommunens egen planering

och verksamhet,

Strategiskt utveckl ingsområde Fvsisk planering och hållbara transporter

Det är en hög målsättning när det gäller omfattningen på samplaneringen. Den

omfattar service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur samt

mark- och kraftförsörjning, bredband, grad av självförsörjning och

livsmedelsstrategi. Målet omfattar all verksamhet i kommunen med undantag för
vård och omsorg. Planen avser åren 202L-2023 och ambitionen behöver anpassas

till genomförandetiden. Möjligen kommer det att visas i aktivitetsplanen.

När det gäller hållbaft resande har kommunen nyligen yttrat sig över regionens

trafikförsörjningsplan och vill även här understryka vikten av dra nytta av tidigare
utvecklingsarbete och satsning på biogas såväl som alternativt drivmedel som i

utveckling av cirkulära affärsmodeller.

Kommunalförbundets påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik är

angeläget. Melleruds kommun är den kommun i regionen där lägst andel i

befolkningen har tillgång till kollektivtrafiknära lägen (max 1 000 m till hållplats).

Vidare lyfter verksamhetsplanen målet om dubbelspår mellan Göteborg och Oslo.

Planen behöver föfidliga att det gäller dubbelspår mellan Göteborg och Oslo via

Dalsland, enligt Fyrbodalskommunernas överenskommelse.

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se89
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Målsättningen om samspel mellan stad och landsbygd är viktig och skapar

förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling och i planen nämns målet om

Trestadsområdet som ett tydligt nav. Även ett samarbete mellan

landsbygdskommunerna t ex Dalsland är en förutsättning for ett välfungerande

samspel inom Fyrbodalsområdet och kommunalförbundet.

Kommunakademin Väst (KAV)

I samtliga strategiska utuecklingsområden betonas vikten av kompetens och

kunskap och Kommunakademin Väst (KAV) bör ses som ett redskap för att jobba

för att uppfflla de strategiska målen. Melleruds kommun anser därför att KAV bör

betraktas som en del av Fyrbodals kommunalförbund och foljaktligen finansieras
genom en kombination av kommunala medel och tillväxtmedel.

Melleruds kommun tillstyrker planen i allt väsentligt.

Kommunstyrelsen

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordföra nde Annika Wennerblom

Tf kommunchef
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:

Ämne:
Bifogade filer:

Kansl iet Fyrbodals Kommunalförbund < ka nsli @fyrbodal.se >

den 30 juni 202A 09:21

Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun;Sotenäs
kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla

kommun; Vänersborgs kommun; Ämåls Kommun
Jeanette Lämmel; martin.carling@dalsed.se; Carina Ericson;Anna Lärk Ståhlberg;

Titti Andersson; Morgan Ahlberg
Remiss verksamhetsplan och budget 2021-2023
Remiss Fyrbodals kommunalförbunds VP och budget 2021-2023 inkl bilagor
200629.p df ; M a I I f ö r re m i ssva r Y P2021 -2023.x\sx

Hej,

- Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på verksamhetsplan och budget 2O2L-2O23.

- Medlemskommunerna ombeds lämna svar på förslaget på långsiktig finansiering av samverkansytan
Kommunakademin Väst

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fvrbodal.se senast 30 september i bifogad mall

Bilagor:
Remiss verksamhetsplan och budget 2O2I-2O23 med bilagor
Mall för remissvar

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fvrbodal.se
Facebook
Twitter
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Fyrbodals medlemskommuner

Remiss - Fyrbodals l(ommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 202t-
2923

Förändrad struktur för verksamhetsplanen

Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram förslag till förändrad struktur för verksamhets-

plan som bättre kopplar an till förbundsordningen, t ftirslaget ligger att verksamhetsplanen

ska vara 3-årig, och därmed gälla 2021-2023, samt innehålla färre målområden än dagens

åtta. En demokratisk process har ägt rum där dialog och arbetsprocess skett tillsammans

med politiska företrädare, professionsnätverk och medarbetare.

Fyrbodals kommunalförbund har fem strategiska utvecklingsområden för perioden 2A2F
2023, inom varje område finns strategiska mål som beskriver ett önskvärt läge för
Fyrbodalsregionen på cirka 10 års sikt, De strategiska målen ska ses som en inriktning för

Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom samverkan och gemensamma satsningar.

Kopplat till varje strategiskt mål finns årliga aktivitetsplaner som beskriver

komrnunalförbundets insatser för att nå de strategiska målen, Aktivitetsplanerna ska

innehålla mätbara delmål och ska följas upp kontinuerligt.

Budget för basverksamheten *)

*) I basverksamheten ingår kansli, ekonomi, ledning, politisk verksamhet, medlemsavgift

Västkom samt kostnader fcir viss administration.

Direktionen har den 8 juni 201-7 tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr för
201"8, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3Yo, med årlig prövning av

indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. Från och med 2021 är

medlemsavgiften 35 kr per invånare.

I budgetfcirslaget för perioden 2027 - 7A23 har följande tagits i beaktande; det ekonomiska

läget som kommunerna står i, den besparingsåtgärd avseende Kurser och konferenser som

gjorts under innevarande år samt det osäkra läget på grund av Covid-19. En

konsekvensanalys av hur budgeten skulle te sig om indexuppräkning för kommande

treårsperiod inte gjordes utan låg kvar på innevarande års finansiering, det vill säga 35 kr per

kommuninvånare i Fyrbodal, har gjorts. Konsekvensen blir att budgeterat resultat direkt
påverkas och landar i ett underskott.

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt

Musetgatart 2 . Box 305 . 4 5 I l8 Uclrlevalla , Yil A522 - 44 08 20 r kansll&fyrl:odal.se ' vrww. fyrboclal.se
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Utöver indexuppräkningen om 3% har en analys av befolkningsökningen i regionen under de
tre senaste åren gjorts oe h ett genomsnitt på årlig ökning på A,4a/o har räknats fram.

Revisionen i kommunalförbundet har på grund ny upphandling av sakkunnig revisor fått en
förändrad kostnadsram jämfört med tidigare år, detta medför att revisionen nu åskar om en
budgethöjning om 45 000 kr fcjr 2021. Detta finns medräknat i den budget som bifogas
verksamhetsplanen. Årlig budget fcir förtroendevalda revisorer har tidigare legat på ca

60 000 kr, I detta räknas arvode, resor, möteskostnader och särskilda granskningar in.
Upphandlade avtalet med sakkunnig revisor ligger på 100 000 kr per år, fcirdelat över alla
verksamheter, vilket är en höjning med 45 000 kr från tidigare avtal.

Ändrad modell och tidplan för remissförslag delregionala tillväxtmedel

På grund av att den nya modellen från Västra Götalandsregionen för de delregionala
tillväxtmedlen ännu inte är klar, påverkas även processen med framtagandet av

tillväxtbudgeten. För att inte den totala processen med budgetarbetet ska påverkas kommer
inte en remissversion av tillvåxtbudgeten att skickas ut till kommunerna. Förslaget är att
remisshanteringen fcjr tillväxtbudgeten för de delregionala tillväxtmedlen i år tiltfälligt
ändras, Förslaget kommer att beredas i chefsnätverken och beslut tas av direktionen den 29
oktober enligt plan.

Långsiktig finansiering inom ramen för Övrig verksamhet*), Fyrbodals Kommunalförbund
from1januari2022

+) Verksamhet som finansieras särskilt genom avtal, bl. a med medlemskommunernå
oeh/eller Västra €ötalandsregionen. Exempel på verksamhet är Gymnasieantagningen,
Hälsokällan och FoU socialtjänst.

Kommunakademin Väst (KAV)

Avtalstecknande parter är Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner genom

kommunalförbundet. Samverkansavtalet trädde i kraft den 1 januari 201,8 och omfattar
kalenderåren 2018-2020. KAV ska i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion
bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta
for Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. Finansiering av
verksamheten har kunnat göras av kommunalförbundet under 2AL8, 2AI9 och för
innevarande är 202A med icke upparbetade delregionala tillväxtmedel. Kortsiktigt har
finansiering lösts för 2021 genom icke upparbetade tillväxtmedel enligt beslut i

arbetsutskottet den 20 mars 2020, dnr 2A2O-997, $ 34. Från och med 2022 och framåt

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommunsr samarbetar för tillvåxt

Museigalan ?.8ox 105.451 l8 Urklevalla. Vrl 0522 - 44082$. k,onsli{åfyrboclal.se. ww$.fy.hodål.se
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föreslås en kommunal finansiering för att finna en långsiktig finansiering av samverkansytan,

I nu gällande samverl<ansavtal står att parterna, d v s Fyrbodals kommunalfcirbund och

Högskolan Väst, gör vardera en årlig insåts till Kommunakademin Våst om 750 000 kr för

finansiering av verksamhetsledning, gemensamma aktiviteter, projektinitiering, lokaler, drift
och övriga tjänster.

Frågan till medlemskommunerna i Fyrbodal avser framtida finansiering av den gemensamma

samverkansytan. Som delaktig i den gemensamma verksamhetsarenan är behsvet att årligen

medfinansiera med 2,75 kr per kommuninvånare {nivån på kostnaden är baserad på att atla

kommuner fortsätter att ingå som part),

Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att kimna synpunkter på Verksamhetsplan

aeh budget 2A2J-2023.
Medlemskommunernu ombeds att lömna svar på förslaget på långsiktig finansiering
av samverkonsytan Kommunakademin Vöst.

Ert svor ska vara oss tillhanda pd adress kansli{afvrbodal.se senosf den 30 september i

bifogad mall,

Frågor besvaras av teamchef Samhällsutveckling, Anna Lärk Ståhtberg tel. 0522-44 08 65

eller teamchef Välfärdsutveckling, Titti Andersson tel. A522-44 08 54, kommunikatör Morgan

Ahlberg, 0522-44 08 64"

tl

a

I

!

VV.IL L'

F un ör

rina Ericson

Administrativ chef

Bilagor:

Beskrivning av den de mokratiska processen för framtagandet av ny modell för

verksamhetsplan

Re m i ssförs lag Verksa m h etsp la n och bu d get 2A2b2023

Samverkansavtal för Korn munakademin Väst {KAV)

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner sarnarbetar för tillvåxt

Museigiltail 2 . Hox 305. 451 ltl Utltlevalla . Vxl 0522 - 44 08 20 " l(ånsliolyrlro(lnl.se'www.fyrbcrlal.se
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSIISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en 2020-08-18

ÄRrnor rz Dnr KS 2020/475

Svar på remiss - Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland
frän 2O2L-2O24

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 20ZL -
2024 under förutsättning av att Fyrbodals kommunalförbund tillämpar oförändrad
fördelningsprincip och att samverkande kommuner inom Dalslands Energi- och Miljöförbund
är positiva. Kostnaden täcks inom ramen för Dalslands Energi- och Miljöförbunds budget.

Sammanfattning av ärendet

Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland hemställer via Fyrbodals kommunalförbund om
bidrag till verksamheten för perioden 202I-2024.

Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera
miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Dalslands Miljö- och Energiförbund har budgeterat för kostnaden.

Beslutsunderlag
. Skrivelse från Miljösamverkan Västra Götaland 2020-04-L4
o Mail från Fyrbodals kommunalförbund 2020-07-02
o Mailfrån Dalslands Miljö- och Energiförbund, förbundschef 2020-07-03
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland från
202r-2024

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 202t -
2024 under förutsättning av att Fyrbodals kommunalförbund tillämpar oförändrad
fördelningsprincip och att samverkande kommuner inom Dalslands Energi- och Miljöförbund är
positiva. Kostnaden täcks inom ramen för Dalslands Energi- och Miljöförbunds budget.

Sammanfattning av ärendet
Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland hemställer via Fyrbodals kommunalförbund om

bidrag till verksamheten för perioden 202L-2024.

Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera
miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Dalslands Miljö- och Energiförbund har budgeterat för kostnaden.

Beslutsunderlag

Skrivelse frå n Miljösamverkan Västra Götaland 2020-04-14
Mail från Fyrbodals kommunalförbund 2020-07-02
Dalslands Miljö- och Energiförbund, förbundschef Dan Gunnardo 2020-07-03

Beskrivning av ärendet
Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland hemställer via Fyrbodals kommunalförbund om

bidrag till verksamheten för perioden 2021-2024. Totala kostnaden för Miljösamverkan är
2 025 000 kronor per år som fördelas på de fyra kommunalförbunden samt länsstyrelsen. Varje

kommunalförbund förväntas bidra med 338 000 kronor, som fördelas på kommunerna inom

kommunalförbundet. Bidraget har räknats upp med 22 000 kronor per kommunalförbund.

Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera
miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Miljösamverkan är
en plattform för kompetensuWeckling och erfarenhetsutbyte för att säkerställa ökad samsyn och

på så sätt bidra till en rättsäker och likvärdig tillsyn.

Enligt en utvärdering genomförd i början av är 2020 finns ett stort intresse av att fortsätta
verksamheten.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-02 KS 2020147s

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se97
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-02 KS 20201475

Sida

2 (2)

Verksamheten finansieras av länsstyrelsen och kommunerna inom de ffra kommunalförbunden
Bidraget rekvireras via kommunalförbunden en gång per år och kommunalförbundet fördelar
bidraget på kommunerna enligt överenskommen fördelningsprincip.

Miljösamverkan Västra Götaland har samverkan med Miljösamverkan Halland sedan 2014,

Dalslands Miljö- och Energiförbund har budgeterat för kostnaden under förutsättning att
oförändrade fördelni ngsprincip tillämpas inom Fyrbodal,

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

98



Ingrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Kopia:

Ämne:
Bifogade filer:

Dan Gunnardo
den 6 augusti 2020 16:02
'Länsstyrelsen i Västra Götalands Län'

Kommunen; 'kommun@bengtsfors.se'; 'kommun@dalsed.se'; Färgelanda Kommun;

Kansli Dalslands Miljö- och energiförbund
Fi na nsieri ng M i ljösa mverkan Västra Götaland 2021 -2024

Brev_till_kommunförbunden_om-finansiering-april2020.pdf; Komplettering
Finansiering Miljösamverkan Västra Götaland 2021-2024 fordelningsnyckel.pdf

Svnounkter från Dalslands miliö- och enersiförbund

Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland har skickat ut förslag på huvudmännens bidrag till Miljösamverkan
2O2L-2024. Bidragen bibehålls på samma nivå, men räknas upp till aktuellt penningvärde. Förslaget innebär att
Fyrbodals kommunförbund bidrar med 338 000 kr/år. Kommunförbundet fördelar sedan denna kostnad på

medlemskommunerna utifrån invånarantal.

För Dalslands miljö- och energiförbund och dess värdkommuner; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
innebär det 37 679 kr/är.

Dalslands miljö- och energiförbund har inga synpunkter på förslaget. Då kostnaderna för
förbundets/värdkommunernas medverkan i Miljösamverkan är budgeterad i förbundets verksamhet så svarar

Dalslands miljö- och energiförbund även för sina värdkommuners räkning.

Med vänlig hälsning

Dan Gunnardo
Förbundschef
Dalslands miljö- och energiförbund
Mail : dan.gunnardo@dalsland.se
Tfn. 0709832550
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Kopia:
Ämne:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se>

den 6 augusti 2020 15:08

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

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

kommun; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla kommu n; Vänersborgs

kommun;Ämåls Kommun; Kansli Dalslands Miljö- och energiförbund
maria.bylund@sotenas.se;Jeanette Lämmel; Almir Erkocevic;Ann-Christine Lang

Komplettering av ärende för beredning: Finansiering av Miljösamverkan Västra

Götaland frän 2021- svar senast 'l 1 september

Brev-till-kommunförbunden-om-finansiering-april2020.pdf; Komplettering

Finansiering Miljösamverkan Västra Götaland 2021-2024 fördelningsnyckel.pdf
Bifogade filer:

Hej!

Vänligen se kompletterande handling med fördelningsnyckel avseende ärendet Finansiering av Miljösamverkan

Västra Götaland 2021.-2024 som mailades ut till medlemskommunerna i Fyrbodalden 2 juli samt Dalslands miljö-

och energiförbund den 3 juli.

Se information, klippt från mailet som skickades i början av juli, nedan

Ärende för beredning

Miljösamverkan Västra Götala nd 2O2L-2024

Se bifogad handling från Länsstyrelsen. Fyrbodals kommunalförbunds roll har varit och är att bistå vid rekvirering av

bidrag. Nuvarande period 2017-2020 löper ut och brevet avser en förfrågan till kommunen om en ny period 2021-

2024.

Fyrbodals kontaktperson är: Maria Bylund, maria.bvlund@sotenas.se , 0523-66 40 18

För kännedom kommer ärendet att föredras av Maria Bylund vid kommundirektörernas nätverksmöte i mitten av

a ugusti.

Förbundet beklagar att utskicket kommit till oss för en tid sedan och att det inte har skickats ut tidigare till
respektive kommun. Vår förhoppning är att tid finns att bereda ärendet i kommunen innan den 1-5 september 2020.

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fvrbodal.se senast LL september.

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals kommu nalförbu nd

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fvrbodal.se
Facebook
Twitter

100



l4 april2020

Miljösarnvenkan
VÄSTR-q, GÖTALÄND

Till kommunforbunden r

Västra Götalands län:

Göteborgsregionen
Boråsregionen
Fyrbodal
Skaraborg

Finansieringen av Miljösamverkan Västra
Götaland 2021-2024

Vi önskar skriftligt svar på denna skrivelse senast den l5 september 2020

Svaret skickas till adress: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Förslag
Styrgruppen ftr Miljösamverkan Västra Götaland (Miljösamverkan) ftireslår att

huvudmännens bidrag till Miljösamverkan från och med 2021 bibehålls på samma

nivå men uppräknat till aktuellt penningvärde. Vidare ftlreslås att eventuellt

verksamhetsöverskott från ft)regående år tas med till den nya verksamhetsperioden.

Förslaget innebär att varje kommunftirbund bidrar med 338 000 kr per år under en

ny fyraårig verksamhetsperiod 2021-2024: Det är en ökning med22 000 kr per år

från nuvarande 316 000 kr per år. Kommunforbundet ltirdelar i sin tur hela denna

kostnad på kommunerna i kommunft)rbundet.

Länsstyrelsens bidrag floreslås öka i motsvarande grad så att samma proportioner

kvarstår.

Nuvarande kostnad motsvarar cirka två heltidstjänster lor projektledare

Se Bilaea. Beräkningsunderlas lor detaljer.

Motiv
Det finns ett stort intresse av att fortsätta Miljösamverkans verksamhet. Detta

framgår av den utvärdering som genomflordes i början av 2020. Utvärderingen

omfattar Miljösamverkan Västra Götalands och Miljösamverkan Hallands samlade

verksamhet de senast tre åren och har utforts av en oberoende konsult. Resultatet

baseras på en enkät (svarsfrekvens 98 procent), fokusgruppintervjuer och en

avslutande lärandeworkshop.

Utvärderingen visar att Miljösamverkan är ett mycket kostnadseffektivt stöd for
kommunernas miljökontor. Av de svarande bedömer 85 procent att de har lagt
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Miljösarrrvenkan
VÄSTRA GÖTALAND

mindre resurser genom sin medverkan i Miljösamverkan än de annars hade behövt

göra.

En klar majoritet (ca 70 procent) upplever att Miljösamverkan bidragit med stor

eller mycket stor n14ta i relation till kostnaderna. Nästan 45 procent vill vara mer

delaktiga än idag.

Utvärderingen visar vidare att Miljösamverkans utbildningar är mycket prisvärda

och att tillsynskampanjerna upplevs ge draghjalp och stor utväxling i florhållande

till insatta resurser.

Förutom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte anser de svarande att
Miljösamverkan bidrar till ökad samsyn, vilket är viktigt for att kunna säkerställa

en rättssäker och likvärdig tillsyn mellan kommuner.

Det är tydligt att samverkan ger tillgång till en större gemensam erfarenhets- och

kunskapsbas samt att Miljösamverkan är den plattform som behövs ltjr att skapa

detta erfarenhetsutbyte mellan arbetsplatser. Tack vara Miljösamverkan används

kommunernas resurser bättre genom att dela på kompetens, erfarenhet och tid.

Styrgruppen hoppas därflor att huvudmännen kan besluta om en ny

verksamhetsperiod 2021 -2024 och garantera finansieringen ftr perioden.

Samverkan ger framgång
Miljösamverkan startade 1999 och syftar till att effektivisera miljömyndigheternas

arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Arbetssättet är

framgångsrikt och har fått efterfoljare i många andra län.

De ftirsta åren tog huvudmännen beslut om stöd till Miljösamverkan ett år i taget.

Under åren har detta utökats till fyra år lor ökad stabilitet och bättre

p lanerin gsmöj I i gheter.

Miljösamverkan drivs i samverkan mellan följande huvudmän: Länsstyrelsen Västra

Götalands län (miljöskyddsavdelningen samt landsbygdsavdelningens veterinär- och

djurskyddsenhet), kommunförbunden i länet och länets kommuner (miljönämnder,

miljökontor). Det är Länsstyrelsen Västra Götalands län och länets kommuner som

betalar för Miljösamverkan. Bidraget från kommunema rekvireras med hjälp av

kommunförbunden en gång per år. Hur kostnaden fördelas mellan kommunerna

bestäms av respektive kommunförbunds fördelningsprinciper.

Miljösamverkan Västra Götaland har ett nära samarbete med Miljösamverkan

Halland sedan 2014. Därigenom samarbetar vi 55 kommuner och två länsstyrelser.

På www.miljosamverkanvg.se finns styrdokument, verksamhetsplaner och

verksamhetsberättelser samt uWärderingens slutrapport.
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Miljösarnvenkan
VASTRA GOTALÅND

Kommunförbundens roll
Kommunflorbundens roll är i huvudsak att bistå vid rekvirering av bidraget. Detta

sker på hösten varje år då Länsstyrelsen rekvirerar bidraget från kommunflorbundet.

Kommunforbundet betalar in bidraget och fiirdelar i sin tur kostnaden på

kommunerna som ingår i kommunforbundet enligt den f<irdelningsnyckel som

används i respektive kommunförbund.

Kontakt
Om ni har frågor med anledning av detta ftirslag kontakta er representant i

styrgruppen. Se kontaktuppgifter nedan.

Kommunförbundens representanter i Miljösamverkans styrgrupp
Göteborgsregionen: Per Kaarle, kaar molndal 03 1-3 15 l7 0l
Fyrbodal: Maria Bylund, maria.bylund@sotenas.se, 0523-66 40 18

Boråsregionen: Kennet Jonsson, kennetjonsson@mark.se, 0320 -21 80 | 4

Skaraborg: Christina Marmolin, christina.marmolin@skara.se, 051 I - 324 5l

Övriga styrgruppsledamöter
Åsa Wilske, Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning, ordlörande styrgruppen

Lars Uhlin, Länsstyrelsens landsbygdsavdelning

Med vänlig halsning

För Miljösamverkan Västra Götalands styrgrupp enligt beslut på sammanträde l0
mars2020

Åsa Wilske
ordlorande

Enhetschef m ilj ötillsyn
Mi lj öskyddsavdelningen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

403 40 Göteborg

asa.wilske@lansstyrelsen.se

Sida 3 av 4
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VÄSTRA GÖTALAND

Bi taga. Beräkningsunderlag
Budgetramen under innevarande verksamhetsperiod 2017-2020 är 1896 kkr i2016 års penningvärde (an
2016).lnftir ny verksamhetsperiod räknas denna budgetram om till aktuellt penningvärde eftersom

inriktningen är oforändrade resurser. Omräkning har skett med hjälp av SCB:s Prisomräknare. Ny
budgetram blir 2025 kkr (februari2020, senast tillgängliga månad att räkna på).

Enligt överenskommelse är ftirdelningen Länssfyrelsen l/3 och de fyra kommunflorbunden 2/3

tillsammans.

En budgetram pä2025 kkr per år innebär 1350 kkr totalt ftjr kommunlorbunden tillsammans. För

respektive kommunftirbunden blir det 338 kkr, vilket är en ökning med 22kkr från nuvarande

verksamhetsperiod.

Styrgruppen har beslutat att behålla eventuellt överskott under nuvarande verksamhetsperiod. Avsikten är

att fortsätta med detta eftersom det både underlättar administrationen och ger möjlighet att använda

överskottet i t.ex. utvecklingsarbete eller på annat sätt som styrgruppen beslutar.

Budgetram 2OL7-2O2O Försla g budgetra m 2O2L-2O24
(avser pengavärdet feb 2020)

Not

Kostnader per år

1 PL motsvarande ca 2,0 tjänst

2 Övriga kostnader

kkr

1735

16t

Kostnad per år

1 PL motsvarar ca 2,0 tjänst

2 Övriga kostnader

kkr

1853 *)

I72 4l

Summa 1+2

lntäkter

a De fyra kommunförbunden tillsammans

b Länsstyrelsen (miljöskydd+landsbygd)

1895 Summa 1+2

1264

632

lntäkt per år

a De fyra kommunförbunden tillsammans

b Länsstyrelsen (miljöskydd+landsbygd)

2025

1350 **)

675 ***)

Summa a+b

Varje kommunförbunds kostnader: 316

1896 Summa a+b

*) Uppräknat till 2020 års penningvärde (feb)

**) 2/3 av kostnaden (samma fördelning som tidigare)

***l I/3 av kostnaden (samma fördelning som tidigare)

ökning

2025

338

22

Sida 4 av 4
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Fyr

Befolkningsfördelning 1: a nov 2019
Fyrbodal

Kommun

Bengtsfors

Da ls-Ed

Färgelanda

Lysekil

Mellerud

Munkedal

Orust

Sotenäs

Strömstad

Tanum

Trollhätta n

Uddevalla

Vänersborg

Åmål

Ackumulerat

Fa ktureringssu mma

L2OTLkr

5 953 kr

8 189 kr

18 009 kr

11 465 kr

13 007 kr

1874Lkr
11 160 kr

16 323 kr

15 851 kr

72813 kr

69 982 kr

48 865 kr

15 572 kr

338 000 kr

odal
\.2\!* t/ \-

b
1

2020-08-06

Komplettering till ärendet avseende Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 2021,-2024

som skickades till kommunerna den 2 juli.

Fördelningsnyckeln nedan visar hur stor del av Miljösamverkan som faktureras respektive kommun i

Fyrbodal, från och med år 2021. Notera att befolkningsfördelningen är från L:a november 2019 och

kommer att ändras den L:a november 2020, inför faktureringen 202L och framåt.

lnvåna ranta I

9 782

4 824

6 636

t4594
9 292

10 541

15 L87

9 044

t3 228

12845
s9 006

56712
39 599

L2 6L9

273909

%

3,57%

1,,76%

2,42%

5,330/o

3,390/o

3,85%

5,54%

3,30%

4,83%

4,69%

21,,54%

20,70%

1,4,46%

4,61%

LOO,OO%

Belopp att fördela 338 000 kr

Vid frågor om fördelningen, kontakta Almir Erkocevic, ekonom på Fyrbodals kommunalförbund.

Al m i r. erkocevic@fv rbod a Lse eller 0522- 44 08 37 .

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommuna lförbund

Skickas till:
Med lemskommu nerna i Fyrbodals kom mu na lförbu nd

Dalslands Miljö- och energiförbund

Fyöodafs kornmunalfdöund - 14 kommuner samarbatar for trllvåxt

lluseigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Vrl 0522 - 44 OA 20 . kansliofyrbodal,se r www.Srbodal,se
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSIISTA

2020-08-18

ÄneNo: re

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets leda möter och kom m u nchefe n diskutera r a Kuel la frå gor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

ÄnENor rg

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sa mmanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-08-18

Änenoe zo

Studiebesök Vattenverket i Vita Sandar

Sammanfaftning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen genomför ett studiebesök vid reningsverket i

Vita Sandar för att få information om verksamheten.
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