KALLELSE
2020-09-29

DATUM
PLATS

KOMMUNSTYRELSEN

Fredagen den 9 oktober 2020, klockan 08.30 – 16.00
Tingshuset, sammanträdesrum Tingssalen OBS!!!

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sam m anträdet - var vänlig anm äl dig
till kom m unstyrelsekontorets kansli, e-post kom m unen@m ellerud.se eller tfn 181 04,
senast kl. 09.00 dagen före sam m anträdet.

Ledamöter
Morgan E Andersson
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Mohamed Mahmoud
Eva Pärsson
Jörgen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel

(C)
(C)
(KD
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)

Ersättare
Martin Eriksson
Mauri Simson
Harald Ericson
Ahmed Mahmoud
Ludwig Mossberg
Sture Bäckström
Christine Andersson
Kent Bohlin
Florence Jonasson
Tony Andersson
Martin Andersson

Övriga
Karl-Olof Petersson
Ingrid Engqvist

kommunchef
chefssekreterare

(C)
(L)
(M)
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)

• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Daniel Jensen (KD)
Val av ersättare för justerare – Jörgen Eriksson (KIM)
• Tidpunkt för protokollets justering – 12 oktober 2020, klockan 08.00
Ärenden
Nr
1

Kommentar
Angelika Samuelsson, kl. 08.35
BILAGA

2

Rubrik
Energiprojekt EES - Uppföljning av energiförbrukningen inom Melleruds kommuns
verksamheter/bolag 2019
Fibertäckning inom Melleruds kommun, lägesrapport

Torbjörn Svedung, kl. 09.05

4

3

Besök hos PRO Mellerud

Kl. 09.30

5

4

Slutredovisning av projekt Förvärv av del av
fastigheten Bråna 4:1 (Bråna Sjöskog)

Magnus Olsson, kl. 10.15
Lena Francke

6

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

1

Sida
3

5

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna
av projekt Jobbredo samt projektets ekonomi

Lars Johansson, kl. 10.30

12

6

Retroaktiv ansökan om LOK-stöd från Melleruds
Innebandyklubb

Anna Granlund, kl. 11.00
Dovile Bartuseviciute

13

7

Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m.

Anna Granlund

51

8

Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds
kommun, antagande

52

9

Svar på remiss om Åtgärdsvalsstudie väg E45
Vänersborg-Mellerud

10

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Jonas Söderqvist, kl. 11.30
Maria Wagerland
BILAGA
Freddie Carlsson, kl. 11.45
Maria Wagerland
BILAGA
Elisabeth Carlstein, kl. 13.00
BILAGA

11

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för
Melleruds kommun

Elisabeth Carlstein
BILAGOR

66

12

Kommunstyrelsens mål 2021, delredovisning

Elisabeth Carlstein
Karl-Olof Petersson

70

13

73

15

Svar på motion om att samtliga politiker i
Morgan E Andersson
kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på 200
kronor/fullmäktigemöte från och med maj månad
2020 och året ut att användas till julhälsning till äldre
och ensamma
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige,
Ingrid Engqvist
kommunstyrelsen, arbetsutskott och miljöoch hälsoråd 2021
Redovisning av obesvarade motioner
Karl-Olof Petersson

16

Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Karl-Olof Petersson

89

17

Redovisning av besvarade medborgarförslag

Karl-Olof Petersson

96

18

Redovisning av delegeringsbeslut

Karl-Olof Petersson

100

19

Anmälan

Karl-Olof Petersson

101

20

Aktuella frågor

102

21

Rapporter

103

14

Ordföranden

/

2

Chefssekreterare

56
64

77
85

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseforva ltn

FOREDRAGNINGSTISTA
i

n

2020-09-30

ge n

ARENDE 1

Dnr KS 20201599

Energiprojekt EES - uppföljning av energiförbrukningen inom
Melleruds kommuns verksamheter/bolag 2019
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Energi- och klimatstrategen vid Dalslands miljö- och energikontor redovisar en uppföljning av
Melleruds kommuns energianvändning, utveckling och vilka åtgärder som genomförts samt hur
det ser ut framåt med stöd och andra möjligheter inom energiområdet.

Beslutsunderlag

.

Uppföljning av energiförbrukningen inom Melleruds kommuns verksamheter/bolag 2019.

3

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

i

n

2020-09-30

gen

Änrruor z

Fibertäckning inom Melleruds kommun, lägesrappoft
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkä n ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Digital service lämnar en aktuell rapport om fibertäckningen inom Melleruds
kommun.
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MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyre lseförva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

2020-09-30

gen

ARENDE 3

Besök hos PRO Mellerud
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen besöker PRO Mellerud lokaler och får
information om den nyligen genomförda ombyggnaden.
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FöREDRAGNINGSLISTA
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n

2020-09-30

gen

4

Dnr KS 20181641

Slutredovisning av projekt Förvärv av del av fastigheten Bråna 4:1
(Bråna Sjöskog)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv del av Bråna 4:1 och
avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Marken är inköpt och ägandet har gått över till Melleruds kommun. Avstyckning har också skett
av tomterna på örnudden. Kommunen har även fått tillstånd enligt jordföwäwslagen.

Beslutsunderlag

.
.
.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, 5 150
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsforualtningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober 2O20,
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhä llsbygg nadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
2020-08-31

Diarienummer

Sida

KS 2018/641

1 (1)

Kom m u nfu I mä ktige/Kom m
I

u

nstyrelsen

Slutredovisning av projekt Förvärv del av fastigheten Bråna 4:1
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
Bråna 4:1 och avslutar ärendet.

godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv del av

Sammanfattning av ärendet
Marken är inköpt och ägandet har gått över till Melleruds kommun. Avstyckning har också skett
av tomterna på Örnudden. Kommunen har även fått tillstånd enligt jordforvärvslagen.

Beslutsunderlag

.
.
r

Kommunfullmäktiges beslut KS 2018/641,252 5 150
Slutredovisning.
Sa m hä lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse
I

Lena Francke
Förvaltningsekonom

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

7

kommunen@mellerud.se

Slutredovisning
Projektets namn

Förvärv del av Bråna 4:1
Projektnummer

8410

Beslut
Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning

KS 2018/641,252 S 150

Marken är inköpt och ägandet har gått över till Melleruds
kommun. Avstyckning har också skett av tomterna på
örnudden. Kommunen har även fått tillstånd enligt
jordförvä rvslagen.

Är 2018

Är 2019

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

-12 700
1 100 000

Ar 2020

Summa

-21 531

9 900 000

1

1 000 000
0

Omdisponering

0
0

0
0

Kostnader

-1 112700

-9 908 831

-90 424

-11 111 955
0

Summa

-12 700

-21 531

Projektet avslutas

-111 955

2020-08-31

8

-111 955

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Kommu nfullrnäktige

2018-1 1-21

s

Sammanträdesdatum

sida

55

Dnr KS 2AL8/64L.252

15O

Förvärv av del av fastigheten Bråna 4zL t Melleruds kommun
Kommu nfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkånna förslag till köpeavtalet till fastigheten del av.Bråna 4:1 i Melleruds
fommun till en liopesfiiling av totalt 11 Miljoner svenska kronor (elva miljoner
svenska kronor.
2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna
köpeavtalet.
3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten for 2018
med 1,1 Mnkr (handpenning) och investeringsbudgeten för 2019 med 9,9 Mnkr'

Sammanfattning av ärendet
Del av fastigheten Bråna 4:1, Bråna Sjöskog, utgörs av totalt 7L,5ha' som ligger
vid Vänern ianslutning tilt Vita Sandars Camping. Den största delen utgörs av
samlad skogsmark. Fastigheten kan beskrivas som följande:
r 64 ha produktiv skogsmark

r
o
.

14 ha vattenområde
A,4 ha väg och kraftledning

7,1övrig landareal, inkl. 13 bostadstomter
2018 lades del av Bråna 4:1 uttill försäljning. Skogsmarken (64 ha) taxerades

zAfi

t.r115,341 Mkr'

Fastigheten berörs av ytvatt-enskydd och strandskydd mot Värnen, På fastigheten
finns'det detaljptanerai område för boståder, som idag berör tre olika fastigheter.
Detatjptanen Vita sannui IdinuAOen vann lagakraniOn't0-31. På del av Bråna
+:l finns det idag 13 stycken osålda bostadstomter sorn är anslutna till kommunalt
vatten och avlopp. raitigneten haren del av samfälligheten -Bråna GA:2 som utgörs
å'm. inom det detaljplanelagda området'
;;;;*,

""triä'tnrå0"

Tomterna är inte underhållna och idag växter det sly och dylikt. Vid ett fastighetsförvårv bör dessa iordningställas.
Fastigheten belastas enligt fastighetsregistret av servitut för båtplats och
bilpaikering för den yttre delen av Örnudden samt servitut för kraft- och
vattenledning.
Ett nyttjanderättsavtal har funnits på Oet av fastigheten till Melleruds kommun
ior udaltitutser av husbilar och åventyrsgolf i anslutning Ull_c_ampingen,.Avtalet,är
uppsagt av fastighetsägaren (diarienummer KS 207813t9'261) och hade en ärlig
intäkt på sO tt<r.

Utd

Justerandes sign
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ragsbestyrka nde

SAM MANTRADESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammantrådesdatum

20LB-L7-21

Kommunfullmäktige

sida

56

Det finns ett anläggningsarrende på markområde om 100 m2 för placering av
kommunikationsutrustning omfattande bland annat teknikbod och ett 20 m torn
(mobiltelemast). Avtalet l6per ut 2025-03-31 och ska sägas uPp minst 12 månader
iöre avtalstidens utgång. Annat fall är avtalet förlängt med 3 år varje gång,
Arrendeavgiften utgör 15 tkr/år
Det finns ett nyttjanderättsavtal till fastigheten Bråna 4;12 som har rätt att nyttja
mark för Uåtnus och brygga. Någon ersättning för nyttjanderätten finns inte.

Jakten är upplåten muntligt till fram till 2019-06-30, säljaren forbehåller sig
intäkten av jakten till 2019-06-30.
Det finns ett strandskyddsföreläggande kopplat till fastigheten för en brygga.
Föreläggandet har inget vite rnen åtgärd kommer behöver göras av köparen'

Ett förvärv av fastigheten är av strategisk betydelse fdr Melleruds kommun.
Vita Sandars camping har idag en beläggning på ca 120 000 gästnätter och har
under några år ökat. Med ett fastighetsforvärv möjliggörs utveckling av campingen.
Husbilsparkering, åventyrsgol-f, parkeringar, tennisbanor och utökad yta för
camping skulle möjliggöras både norrut mot Vita Sannarvägen och västerut.
Besöksnäringen i Sverige blir en allt viktigare näringsgren och i synnerhet för
Melleruds kommun där turismen och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla
för kommunen,
I Melleruds fördjupade översiktsplan växer Mellerud österut mot Vänern. Likaså i
det arbete som just nu håller på att tas i fram i det nya översiktsplanarbetet för
Översiktsplan Melleruds kommun nu-2030.
Kommunen erbjuder i dagslåget lediga tomter att bygga boståder på runt om i
Mellerud. Dock åger kommunen inga tomter istrandnåra lägen. Med ett köp^skulle
Melleruds kommun förvärv 1S bosådstomter i strandnära läge som skulle gå till
försåljning.
Bråna Sjöskog utgör även ett mycket fint rekreationsområde för invånare och
besökaå i Me-llerud med sin nårhet till Värnen och vacker natur. Många str<ivstigar
leder genom skogen och i anslutning till campingen finns ett motionsspår'
Motionsspåret och strövstigar skulle med ett förvärv av fastigheten vara enklare
att underhålla och utveckla.

Beslutsunderlag
r Köpeavtal del av Bråna Sjöskog

r Detaljplan Vita Sannar- Ornudden
o Förteckning servitut
. Nyttjanderättsavtal
r Anläggningsarrende
r Uppsagt arrendekontrakt
r Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, 5 394.
r Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, g 229,

Utd ragsbesty rkande

lusterandes sign

ilr h---
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MELLERUDS KOMMUN

Sa

Förslag

mmanträdesdatum

sida

2018-11-21

Kommunfu llmåktige

57

till beslut på sammanträdet

Roland Björndahl (M): Bifall

till kommunstyrelsens förslag enligt foljande;

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkånna förslag till köpeavtalet till fastigheten del av Bråna 4:1 iMelleruds
kommun till en köpeskilling av totalt 11 Miljoner svenska kronor (elva miljoner
svenska kronor.
2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna
köpeavtalet.
3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018
med 1,1 Mnkr (handpenning) och investeringsbudgeten för 2019 med 9,9 Mnkr

Beslutsgång
Ordföranden frågar på fcirslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Kommu nstyrelsens ordföra nde

Kommunchefen

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELTERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelsefö rva ltn

i

n

2020-09-30

ge n

Dnr KS 20201207

ARENDE 5

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av projekt
Jobbredo samt projektets ekonomi
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsuWecklare redovisar löpande vid varje ordinarie
sammanträde med kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av projekt

'Jobbredo".
En aktuell redovisning av projektet ekonomi lämnas.
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2020-09-30

ARENDE 5

Dnr KS 20201382

Retroaktiv ansökan om LOK-stöd från Melleruds Innebandyförening
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds Innebandyklubbs retroaktiva ansökan om lokalt
aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019. Beslutet motiveras dels genom att ansökan är för
sent inkommen, dels har föreningen redan beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget
grundar sig på den aktivitet som genomförts motsvarande ett normalt år.

Sammanfattning av ärendet
Den 11juni 2020 inkom ett mail från Melleruds Innebandyklubb som bad om retroaktivt lokalt
aktivitetsbidrag (LOK-bidrag) för 2019. Melleruds Innebandyklubb är förening som bedriver
innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och har funnits i 30 år.

I regler

för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för LOKbidraget. Här framgår för det första att LOK-ansökan för aktiviteter genomförda under perioden
l januari till och med 30 juni ska lämnas in till kommunen senast den 25 augusti samma år.
Ansökan för aktiviteter genomförda under perioden 1 juli till och med 31 december ska lämnas
in till kommunen senast den 25 februari året efter. För det andra framgår att för sent
inkommen ansökan inte berättigar till bidrag. Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen
besluta om undantag från denna regel.
På grund av för sent inkomna ansökningar informerades föreningen om att de inte är
berättigade LOK-stöd för 2019 samt att kommunen inte utbetalar retroaktiva ansökningar för
året innan.

Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala
föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida vvww.melleiud.se/coronaviruset
och innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar till de
lokala föreningarna som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats kanske inte kan

genomföras.
Melleruds kommun har därför beviljat Melleruds Innebandyklubb LOK-stöd för 2020 som
grundar sig på aktiviteter genomförda 2019.

Att föreningen lämnat in ansökningarna för sent bedöms inte i detta fall vara hänförligt till
covid-19. Den retroaktiva ansökan bör därför avslås.

Beslutsunderlag

o Ansökan om bidrag med bilagor.
. Ätgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet, delegationsbeslut $ 4l2O2O.
. Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 den 5 november 2014
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.
. Arbetsutskottets beslut 2020-09-22,5 283.
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Sammanträdesdatum
Komm

u

nstyrelsens

a

sida

2020-09-22

rbets utskott

5 283

3

Dnr KS 20201382

Retroaktiv ansökan om LOK-stöd från Melleruds Innebandyförening
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds Innebandyklubbs retroaktiva ansökan om lokalt
aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019. Beslutet motiveras dels genom att ansökan är för
sent inkommen, dels har föreningen redan beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget
grundar sig på den aktivitet som genomförts motsvarande ett normalt år.

Deltar ej
DanielJensen (KD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Den 11juni 2020 inkom ett mail från Melleruds Innebandyklubb som bad om retroaktivt lokalt
aktivitetsbidrag (LOK-bidrag) för 2019, Melleruds Innebandyklubb är förening som bedriver
innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och har funnits i 30 år.

inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för LOKbidraget. Här framgår för det första att LOK-ansökan för aktiviteter genomförda under perioden
l januari till och med 30 juni ska lämnas in till kommunen senast den 25 augusti samma år.
Ansökan för aktiviteter genomförda under perioden 1 juli till och med 31 december ska lämnas
in till kommunen senast den 25 februari året efter. För det andra framgår att för sent
inkommen ansökan inte berättigar till bidrag. Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen
besluta om undantag från denna regel.

I regler för föreningsstöd

för sent inkomna ansökningar informerades föreningen om att de inte är
berättigade LOK-stöd för 2019 samt att kommunen inte utbetalar retroaKiva ansökningar för
året innan.
På grund av

Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala
föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida www,mellerud,se/coronaviruset
och innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar till de
lokala föreningarna som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats kanske inte kan

genomföras.
Melleruds kommun har därför beviljat Melleruds Innebandyklubb LOK-stöd för 2020 som
grundar sig på aktiviteter genomförda 2019,

Att föreningen lämnat in ansökningarna för sent bedöms inte i detta fall vara hänförligt till
covid-19. Den retroaKiva ansökan bör därför avslås.

Beslutsunderlag

r
.
.
r

Justera

Ansökan om bidrag med bilagor,
Åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet, delegationsbeslut $ 412020.
Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 den 5 november 2014
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga
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Utdragsbestyrkande

SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELTERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-09-22

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

Förslag

sida
4

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds
Innebandyklubbs retroaktiva ansökan om lokalt aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019.
Beslutet motiveras dels genom att ansökan är för sent inkommen, dels har föreningen redan
beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget grundar sig på den aKivitet som genomförts
motsvarande ett normalt år.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

15

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS
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Kommunstyrelsen

Retroaktiv ansökan om lokalt aktivitetsstöd för 2019
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds Innebandyklubbs retroaktiva ansökan
om lokalt aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019, Beslutet motiveras dels genom
att ansökan är för sent inkommen, dels har föreningen redan beviljats
motsvarande stöd för 2020 och bidraget grundar sig på den aktivitet som
genomförts motsvarande ett normalt år,

Sammanfattning av ärendet
Den 11juni 2020 inkom ett mail från Melleruds Innebandyklubb som bad om
retroaktivt lokalt aktivitetsbidrag (LOK-bidrag) för 2019. Melleruds Innebandyklubb
är förening som bedriver innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och
har funnits i 30 år,

I regler

för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och
krav för LOK-bidraget. Här framgår för det första att LOK-ansökan för aktiviteter
genomförda under perioden 1 januari till och med 30 juni ska lämnas in till
kommunen senast den 25 augusti samma år. Ansökan för aktiviteter genomförda
under perioden l juli till och med 31 december ska lämnas in till kommunen senast
den 25 februari året efter. För det andra framgår att för sent inkommen ansökan
inte berättigar till bidrag. Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen
besluta om undantag från denna regel.
På grund av för sent inkomna ansökningar informerades föreningen om

att de inte

är berättigade LOK-stöd för 2019 samt att kommunen inte utbetalar retroaktiva
ansökningar för året innan,
Med anledning av covid-l9 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till
det lokala föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida
www.mellerud.se/coronaviruset och innebär bland annat att kommunen är beredda
att betala motsvarande ersättningar till de lokala föreningarna som under 2019
trots att de aktiviteter som planerats kanske inte kan genomföras.

Melleruds kommun har därför beviljat Melleruds Innebandyklubb LOK-stöd för 2020
som grundar sig på aktiviteter genomförda 2019.

Att föreningen lämnat in ansökningarna för sent bedöms inte i detta fall vara
hänförligt till covid-19. Den retroaktiva ansökan bör därför avslås.

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Beslutsunderlag

e Ansökan om bidrag med bilagor.
. Åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet, delegationsbeslut $ 412020.
. Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 den 5 november
20L4.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Den 11juni 2020 inkom Melleruds Innebandyklubb till kommunen med två
retroaktiva ansökningar om LOK-stöd för 2019, Den första ansökan är för
aktiviteter bedrivna under perioden 2019-01-01 - 2019-06-30 som motsvarar
11 684 kronor.
Enligt regler för föreningsbidrag inom kommunstyrelsens område skulle ansökan
vara inlämnad till kommunen senast den 25 augusti 2019. Den andra ansökan är
för aktiviteter bedrivna under perioden 2019-07-01 - 2019-12-31 som motsvarar 11
584 och skulle enligt reglerna vara inlämnad till kommunen senast den 25 februari

2020.
Den 17 juni 2020 svarar Melleruds kommun till föreningen att kommunen inte
kommer utbetala något bidrag retroaktivt för 2019. Motivet är att ansökan är för
sent inkommen samt att kostnaderna för bidrag ska hänföras till respektive år. Av
detta beslut framgår också att kommunen utbetalar LOK-stöd till föreningen i år
motsvarande 2019 års nivå genom kommunens stödpaket för föreningar med
anledning av covid-19.
Den 28 juli skriver Melleruds Innebandyklubb till kommunen på nytt med en
begäran om undantag hos kommunstyrelsen med förklaringen att de är en liten
förening med små resurser men som bidrar till många individers utveckling och
fritidssysselsättning så de behöver få in varenda krona som går för att kunna
fortsätta att utvecklas som förening.

Analvs

Kommunens regler för bidrag inom kommunstyrelsens område är tydliga när det
gäller tider för sista ansökningsdatum, Senast den 25 augusti samma år respektive
25 februari året efter ska föreningens ansökan om LOK-stöd vara kommunen
tillhanda. Innebandyklubben har lämnat in sina båda ansökningar för sent när de
inkommer den 11 juni året efter. Förseningen bedöms inte härledas till covid-l9.
Som kuriosa kan nämnas att regeringen den 1 februari 2020 beslutade om att
covid-19 ska vara en allmänfarlig sjukdom.
Med anledning av covid-l9 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till
föreningar, Paket innebär för det första att föreningar som beviljats lokalt
aktivitetsstöd för 2020 kommer att få motsvarande nivå som 2019 trots att
föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-19. För
det andra kommer kommunen betala ut drifts- och hyresbidrag till föreningar även
om föreningar behöver ställa in aktiviteter på grund av covid-19. För det tredje kan
föreningar även ansöka om dispens för att lämna in årsredovisningen senare under
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2020, Genom detta paket kan kommunen både anses mildra de ekonomiska
konselarenserna för föreningarna samt bidra till att dämpa uteblivna intäkter trots
att föreningarnas planerade verksamheter inte helt kan genomföras med anledning
av covid-19 eller genomför på annat vis.
Melleruds kommun har möjlighet att utbetala aktivitetsstöd till Melleruds
Innebandyklubb 2020 motsvarande 2019 även om klubben inte har möjlighet att
genomföra alla planerade aktiviteter under 2020, Innebandyklubben har redan fått
besked om att de erhåller detta bidrag för 2020.
Överväganden
Melleruds Innebandyklubbs LOK-ansökningar för 2019 är för sent inkomna vilket
inte berättigar till bidrag från Melleruds kommun.
Det finns inte utrymme i budget 2020 för ett retroaktivt bidrag för 2019, särskilt
inte om fler föreningar kan antas komma med liknande äskanden.

Covid-l9 bör inte anses ha försenat föreningens möjlighet att ha lämnat in
ansökningarna inom ansökningstiden, varken 2019 eller 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen finner inga ekonomiska konsekvenser under förutsättning av ansökan
avslås.

Slutsatser
Föreningen redan beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget grundar sig på
den aktivitet som genomförts motsvarande ett normalt år. Kommunstyrelsen bör
avslå retroaktiv ansökan om lok stöd för 2019,

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0s30-189 00
Dovi le. Ba rtuseviciute@ mellerud.se

Beslutet skickas till
Melleruds Innebandyklubb
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VB: Kommunfil LOK
dick.larsson@vattenfall.com

<d

ick.la rsson@vattenfal Lcom >

Tor2020-06-l1 09:50

Till: Medborgarkontoret <medborgärkontoret@mellerud.se>

$

2 bifogade filer (185 kB)

https_lok.idrottonline.se_applications-LOK-Pages-Ansokan(1).PDF;

https-lok.idrottonline.se-applications-LOK-Pages-Ansokan.PDF;

Mail till Ulrika
Önskar som sagt att få bidrag retroaktivt för 2019 då vi behöver få in varenda krona vi kan till Melleruds lnnebandy Klubb..
Efter att säsongen blivit förkortad pga av rådande pandemiläge så har intäkter försvunnit i takt med tiden.

önskar som sagt återkoppling kring detta,
Tack på förhand

Häl$ningär
Larsson

Med Vänliga

j

Dick

l

Affärsområdeschef Service Mellan

VATTENFALL;
Vaftenfåll Services Nordic AB
Växel +46 520-880 00
Mobil +46 70-359 44 36
dick. larsson(Avattenf
www.valtenfall. se

a ll.

com

Please consider lhe environment
before prinling this e-mail

Från: Filip Karlsson <fi lipkarlssonl98T@ gmail.com>
skickat: den LL juni 2a2a a9:26
Till: Larsson Dick (GS-DB) <dick. larsson@vattenfall.com>
Ämne: Re: Kommunfil LOK

Den tors 11 juni 2020 07:21 <dick.larsson@vattqnfa['qqqr> skrev:

God morgon, Tack men filen är tom..,?
Det enda som finns är uppgifter om en uppskapad fil?

Period
HT2019

Skapad
Ja

Från: Filip Karlsson <fi liptad$ql1982,@g!lAl1!QI0>
Skickat: den 1L juni 2024 06:32
Till: Larsson Dick (GS-DB) <dick,larsson(avattenfall.com>
Ämne: Kommunfil LOK
God morgon här kommer filen
Ha en bra dagl

!

Mvh Filip
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Politisk inriktning för föreningsstödet
Ett rikt och varierat föreningsliv är en bidragande faktor till att skapa god livskvalitet för
Melleruds kommuns invånare. Den kommunala bidragsgivningen är ett sätt att skapa
förutsättningar för ett sådant fcireningsliv.
De kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet, I den kommunala bidragsgivningen
ingår också de subventionerade lokaler kommunen ställer till föreningarnas förfogande.
De kommunala bidragsreglerna ska upplevas som rättvisa. De ska vara lätta att förstå
och de ska inte innebära betungande administration för vare sig föreningar eller
kommunen.
I enlighet med kommunens vision ska verksamhet for barn och ungdom prioriteras vid
bidragsgivn ing.

Allmänna regler för bidragsgivning
För att vara berättigad till bidrag ska föreningen
- öppen för alla som vill delta i föreningens verksamhet och följer föreningens stadgar,
- ha stadgar samt stadgeenligt vald styrelse och revisorer
- bedriva kontinuerlig verksamhet i Melleruds kommun
- bedrivit verksamhet i kommunen i minst sex månader,
- ha minst tio medlemmar,
- fora kassabok enligt bokföringslagens krav, samt
kommun redovisa årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse
år till
.Me"lle.ruds
-..va!e
för
föregäende är inklusive bokslut och revisionsberättelse. Av verksamhetsberättelsen
ska framgå hur många medlemmar föreningen har i bidragsberättigad respektive icke
bid ragsberätti gad åtOer.

Samtliga ansökningar ska undertecknas av föreningen utsedd firmatecknare, vilka svarar
för riktigheten i ansökan. Inlämnande av felaktiga uppgifter kan medföra
återbetalningsskyldighet och avstängning från bidrag. Kommunen har vid anmodan rätt
att ta del av det bakgrundsmaterial ansökan baserar sig på.
Bidrag betalas ut till av föreningen registrerat plus- eller bankgiro.
Om förening har skuld till kommunen regleras denna skuld före utbetalning av beviljat
bid rag.

Medlem
Som bidragsberättigad medlem räknas person som är registrerad iföreningen, erlagt
beslutad medlemsavgift, deltagit regelbundet i den av föreningen planerade
verksamheten, samt i övrigt uppfyller de krav som ställs enligt föreningens stadgar.
Som bidragsberättigad medlem räknas inte medlem av tillfällig natur. Exempel på icke
bidragsgrundande medlem: Den som enbart deltar iöppen verksamhet samt person som
löst medlemskort vid entr6n till arrangemang som exempelvis dans, film, teater eller
match.
Föreningen ska förvara medlemsmatrikel under minst fyra år efter verksamhetsårets
utgång.
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Kommunalt Iokalt aktivitetsstöd
Genom det kommunala lokala aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd
gruppverksamhet. För att berättigad till aktivitetsstödet ska föreningen vara ansluten till
itatsberättigad riksorganisation. Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från denna
regel.
Föreningen ska bokfcjra samtliga aktiviteter man söker aktivitetsstöd för. Av
förteckningen ska framgå aktivitetens art, datum för aktiviteten, deltagarnas namn, kön
och födelsedatum, samt vilka deltagare som deltagit vid varje tillfälle. Redovisning ska
ske på närvarokort eller annat underlag som innehåller motsvarande uppgifter.
Närvarokort eller sammanställning ska vara numrerade för att kunna identifieras på
ansökningsblanketten. Förening ska förvara närvaroförteckningen under minst fyra år
efter verksamhetsårets utgång. Närvarokort och ansökningsblankett tillhandahålles av
Medborgarkontoret.
Bidrag .itgår. for deltagare från och med hösten det år de fyller sju år till och med det år
de fyller 20 3r.

till bidrag ska aktiviteten uppfylla följande krav:
En sammankomst ska omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare
utöverledare och den ska pågå i minst 60 minuter, inklusive gemensam

För att berättiga

.

samling och avslutning.
Ledare i bidragsberättigad åtOerfår medräknas, men måste fylla minst 13 år
det kalenderår som aktiviteten pågår.
. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd.
Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma
lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
. Bidrag utgår till aktivitet som arrangeras i sökande förenings regi. Bidrag
utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt, ej heller
till aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.
. Bidrag utgår inte till entr6belagda tävlingar eller kommersiella arrangemang
som exempelvis danser, bingo och basarer.
. Bidrag utgår inte till studieciikelsammankomster vilka får kommunalt bidrag i
annan ordning.
Bidrag beviljas normalt med 6 kronor per deltagartillfälle i åldern 7'2O är.
Bidragets st-orlek är beroende av det belopp som årligen budgeteras för ändamålet.

.

Ansökan

Redovisning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelad på
ålder och kön ska ske på särskild ansökningsblankett.
Deltagartillfällen är summan av deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna

Redovisningsperioder
.LlL - 30/6 med ansökningsdatum senast den 25lB
.L/7 - 3t/t2 med ansökningsdatum senast den25/2
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.
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till föreningslokaler

Föreningen kan få bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt
bedrivs verksamhet för barn och ungdom. För handikapporganisationer gäller att
föreningen kan få bidrag for lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet. Även
hembygdsgårdar är berättigade till detta stöd. Rena kansli- eller kontorslokaler är inte
berättigade till bidrag.
Stödet till föreningslokaler regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och
kommunen. Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan
tecknas med automatisk förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet
med vad avtalet stadgar.
Bidragets storlek bestäms med hänsyn taget till följande faktorer:
. De faktiska kostnaderna for hyra, drift o d.
. Andel av föreningens verksamhet som riktas till ungdom. (Gäller ej
handi kapporganisationer och hembygdsgårdar.)
. Föreningens intäkter för lokalen.
Bidragen revideras årligen utifrån antalet bidragsberättigade föreningar och det anslag
som beviljats för bidragsslaget.
Förening som önskar sluta nytt avtal med kommunen om stöd till föreningslokaler gör
detta senast 31 augusti året före det första önskade bidragsåret.

Bidrag

till handikapporganisationer

Handikapporganisationer har rätt till kommunalt lokalt aktivitetsstöd och bidrag till
i n gslokaler en igt bestä m melserna ovan.
Till stöd för administration och andra omkostnader utgår dessutom ett medlemsbidrag
med 30 kronor/betalande medlem boende iMelleruds kommun. Bidraget baseras på
antalet medlemmar året före ansökningsåret. Skulle det av kommunfullmäktige beviljade
anslaget inte medge en utdelning enligt antagna regler jämkas bidragen.
fören

I

Sista ansökningsdag
31 maj varje år. Poststämpelns datum gäller.
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.

Särskilt bidrag
Utöver ovan nämnda bidragsformer kan särskilda bidrag utgå iföljande fall:

till mycket kostnadskrävande verksamhet riktad till barn och ungdom
(samma åldersgränser som för kommunalt lokalt aktivitetsstöd). Detta bidrag
regleras i avtal och utbetalas på samma sätt som bidrag till foreningslokaler,
Stimulansbidrag för arrangerande av aktiviteter för lovlediga skolungdomar. Detta
bidrago.-..söks i särskild ordning vid varje enskilt tillfälle. Information skickas minst
en mänad före varje ansökningstillfälle till föreningen på den av föreningen
uppgivna adressen.
Bidrag
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. Bidrag till föreningar som enligt kommunstyrelsens bedömning bedriver en ur
kommunens synvinkel angelägen verksamhet och som inte ryms inom
bidragsreglerna i övrigt. Ansökan görs senast 31 oktober året före bidragsåret.

Frågor
-o
hragor

Bidrag till föreningar som enligt kommunstyrelsens bedömning bedriver en ur
kommunens synvinkel angelägen verksamhet och som inte ryms inom
bidragsreglerna i övrigt. Ansökan görs senast 31 oktober året före bidragsåret.

Frågor
Frågor om bidrag och utbetalningar besvaras av Medborgarkontoret.
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Åtgärdspaket för att stöfta lokala föreningslivet
Beslut
Melleruds kommun avser att stödja det lokala föreningslivet med anledning av covid-19 på

följande sätt:
LOK-aktivitetsstöd
För föreningar som beviljas LOK-aktivitetsstöd för 2020 så kommer bidraget utbetalas på
samma nivå som för 2019 trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med
anledning av covid-l9. Förutsättning för utbetalning av LOK- aktivitetsstöd är som vanligt att
föreningar skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och
revisionsberättelse till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska rappoftering av genomförda
aKiviteter lämnas som vanligt.

Drifts- och hyresbidrag
Drifts- och hyresbidrag som är beviljade kommer att betalas ut trots att föreningar eventuellt
behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-19. Förutsättning för utbetalning av drifuoch hyresbidrag är som vanligt att föreningar skickar in årsmötesprotokoll,
verkamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse och verkamhetsplan för 2020
till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska rapportering av genomförda aktiviteter lämnas som
vanligt.
Avbokning
Vid avbokning av kommunens idrottshallar och konferenslokaler debiteras ingen avgift.
Dispens att lämna in årsredovisningen senare
Då föreningar kan komma att behöva skjuta på sina årsmöten med anledning av att minska

smittspridning av covid-19, finns möjlighet att ansöka om dispens med att lämna in
årsmötesprotokoll. Om en förening vill ha dispens ska man först kontakta Medborgarkontoret.

överväganden
. Ätgärder beslutas

med hänsyn till att lagar och gällande avtal följs

o Likabehandlingsprincipen ska gälla

Beslutet är fattat med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning, antagen 20L7-L2-06, g
225, punK A2:L.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsspridningen av coronaviruset som skapar sjukdomen covid-19 påverkar hela samhället
inte minst i Mellerud. Flera lokala föreningar behöver till exempel ställa in planerade aktiviteter
för att minska smittspridning av covid-19. Melleruds kommun vill göra det vi kan för att stötta
det lokala föreningslivet idenna svåra tid.

24

ft

MELLERUDS

r"l_

ta

{t

KOMMUN

rå

at

rr

Andersson
Kommu nstyrelsens ordförande

Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsen

)

Medborgarkontoret
Näringsl ivsutveckla ren
lsbygg nadschefen

Sa m hä

I

Ekonomichefen
TurismuWecklaren
Fastighetschef

I

,)

25

Page

I of3

Med vänlig hälsning

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare

Medborgarkontoret
Melleruds kommun
www.mellerud.se
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Från : d ick. la rsson @vattenfa ll.com <dick.la rsson @vattenfa ll.com>
Skickat: den 20 augusti 2O2O L7:I2

Till: Dovile Ba rtuseviciute <dovile.
Ämne: Sv: föreningsstöd

ba

rtuseviciute@ mellerud.se>

Här kommer efterfrågat underlag
Mvh Dick

rtuseviciute <dovile.ba rtuseviciute @mellerud.se>
Skickat: den 28 juli 2020 15:10
Till: Larsson Dick (GS-DB) <dick.larsson@vattenfall.com>
Ämne: Sv: föreningsstöd
Från: Dovile

Ba

Hei'
Vi kommer göra ett ärende till KS.
Däremot ber vi er omgående komplettera er ansökan så ansökan blir komplett. Ansökan skall innehålla
årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse för 2019 inklusive bokslut och revisionsberättelse.
Med vänlig hälsning
Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare

Medborgarkontoret
Melleruds kommun
www.mellerud.se

MELLERUDS

ryf KOMMUN

Från: dick.la rsson@vattenfall.com <dick.larsson@vattenfa ll.com>
Skickat: den 28 juli 2020 09:29
Till : Dovile Ba rtusevici ute <dovi le. ba rtuseviciute
; Medborgarkontoret

<medborFarkontoret@mellerud.se>
Ämne: Sv: föreningsstöd
Hej
Tack för svaret men det var inte det jag förväntande mig
Då vi är en liten förening med små resurser men som bidrar till många individers utveckling och
fritidssysselsättning så behöver vi få in varenda krona som går för att kunna fortsätta att utvecklas som
förening.
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Med tanke på att vi inte sökte LOK stöd 20L9 och haft en mindre verksamhet igång underVT 2020 så blirvi
på så sätt dubbelbestraffade. Detta känns inte rimligt.

retroaktivt för 2019 trots nedan "beslut" från enhetschef Anna Granlund.
Jag har läst på hemsidan att man kan begära undantag hos kommunstyrelsen. Således vill jag att detta tas
vidare till dem för vidare hantering.

Jag yrkar härmed på ersättning

Är det några frågor så är det bara att höra av sig.
Häls. Dick

Vice Ordförande i Melleruds lnnebandy förening.

Från: Dovile Bartuseviciute <dovile.bartuseviciute@mellerud.se>
Skickat: den L7 juni 2O2O L4:37
Till: Larsson Dick (GS-DB) <dick.larsson@vattenfall.com>

Ämne: föreningsstöd
Hei,

Nu har jag fått svaret från chefen angående retroaktiv utbetalning. Se nedan
Med vänlig hälsning

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
Medborgarkontoret
Melleruds kommun

www.mellerud.se

*erreRuDs

lfil KoMMUN

-qilin
Beslut

Melleruds kommun kommer inte utbetala något bidrag retroaktivt för 2019. Motivet är att vi behöver ha
kostnaderna på rätt år. Reglerna är också tydliga när det gäller tider för ansökning.

Vi utbetalar LOK-stöd till föreningen i år motsvarande 2019 års nivå på ett villkor: det är att föreningen måste
uppfyller kraven om både allmänna bestämmelser och kraven för LOK-stöd enligt kommunstyrelsens riktlinjer
för bidrag till foreningar. Detta är ett annorlunda år med tanke på covid-19. Kommunen stödjer föreningarna
enligt vårt stödpaket.

Med vänlig hälsning

Anna Granlund
Enhetschef
Kommunikation och säkerhet
Melleruds kommun

ffi'
0530-181 18
www.mellerud.se
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Från: dick.larsson @vattenfal l.com <dick. larsson @vattenfall.com>
Skickat: den 11 juni 2020 09:50
Till: Medborgarkontoret <medborgarkontoret@ mellerud.se>
Ämne: VB: Kommunfil LOK

Mailtill

Ulrika

önskar som sagt att få bidrag retroaktivt för 2Q19 då vi behöver få in varenda krona vi kan till Melleruds lnnebandy Klubb..
Efter att säsongen blivit förkortad pga av rådande pandemiläge så har intåkter försvunnit itakt med tiden.
önskar som sagt återkoppling kring detta.
Tack på förhand
Med Vänliga Hälsningar
Dick Larsson
Affårsområdeschef Service Mellan

rG
Vaftenfal! Services Nordic AB
Växel +46 520-880 00
Mobil +46 70-359 44 36
dick. larsson@vattenfall. com

www.vattenfall.se
Please consider the environment
before printing this e-mail

Frånl Filip Karlsson <filipkarlssonl9ST@gmail.com>
Skickat: den 1L juni 2020 09:26
Till: Larsson Dick (GS-DB) <dick.larsson@vattenfall.com>
Ämne: Re: Kommunfil LOK

Den

tors 11juni 2020 07:21 <dick.larsson@vattenfall.com> skrev:

God morgon, Tack men filen är tom...?
Det enda som finns är uppgifter om en uppskapad fil?

Period
HT2019

Skapad
Ja

Senaste ärende

t-24980-HT20t9-I

Skapad datum
2020-02-25 22:32:4I

Från: Fil ip Karlsson <filipkarlssonl98T@gmail.com>
Skickat; den 11 juni 2020 06:32
Till: Larsson Dick (GS-DB) <dick.larsson@vattenfall.com>
Ämne: Kommunfil LOK
God morgon här kommer filen
Ha en bra dag!
Mvh Filip

!
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Period

Förening

HT201 9

Melleruds IBK - lnnebandy

Ärendenummel

organisalionsnummer

1-24980-Hr2U9-1

862501-1344

lnskickad datum

Föreningsnummer

2020-02-2420:49

24980

lnskickad av

Adress

Filip Falander

Axgatan 4 Patrik Tellander

@ Riksidrottsförbundet
LOK-stödsansökan
Ansökan är inskickad

46432
MELLERUD

Dessa har idag behörighet att skicka in ansökan

Roll
Kassör
LOK-stödsansvarig
Ordförande

Namn

Mobil

E-Post

Ulf Widell

0768950050

ulf.widell@innebandy.se

Henrik Karlsson

+46722511533

mellerudsibk@outlook.com

Filip Falander

07352931 55

fi

29

lipkarlssonl 987@gmail.com

Ansökäh

r -zlslo-Hrzo1 s-1

Ansökan för HT201 9 skickades av Filip Falander och mottogs 2020-02-24 20:49. Ärendenumret för denna ansökan är 1-24980-HT2019-1

Glöm inte att spara din ansökan regelbundet (ca var 20:e min) så slipper du bli utloggad.

Detta är en ansökan för aktiviteter bedrivna under perioden 2019-07-01 - 2019-12-31
I de grå rutorna hämtas närvaroregistrerade siffror in. Om föreningen har närvaroregistrerade aktiviteter visas dessa automatisK i de grå rutorna.
I

de vita rutorna fyller ni i siffror manuellt, tänk på att underlaget till dessa måste ni spara och kunna visa upp vid en kontroll.
Har ni inte kommit igång med närvaroregistleringen?
Läs mer om hur Närvaroregistrering går till häL(hfipsjlwlylvdselbxlrcgochstod/lok-stod/narvaroregistrering/)

lnnebandy
Gruppaktiviteter O

Godkänd

Totalt antal registrerade/inlästa

Antal inhämtade

104

346lla registt-erade/inlästa aktiviteter
(//activity. idrottonl

ine.

se/Activities/RegisterG rou p?

period ld=23&isLokSource=true)

Manuellt inmatade

0

Summa gruppaktiviteter

104

Deltagartillfällen

g

Flickor

7-12 år

13-16år

17-2O är

21-25 är

96

0

13

26

0

0

0

0

26- är

376

489

162

41

0

0

0

0

Funktionsnedsatta flickor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Funktionsnedsatta pojkar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaler:

472

489

175

67

0

1203

0

0

0

0

0

0

Pojkar

g

21-35 år

36-50 år

51-65 al

66- ar

0

14

88

0

0

0

0

0

0

0

Män

0

127

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaler:

0

141

88

0

0

229

0

0

0

0

0

Ledartillfällen

1

Kvinnor

3-20 år

Antal aktiviteter med ledarstöd

104

Varav ahiviteter med extra
ledarstöd

94

PROGNOS lnnebandy

8 421kr i deltagarstöd

2 654kr i ledarstöd (varav 470 kr i extra ledarstöd)
11 0T5krtotalt

30

Total Varav närvaroreg Varav manuellt
Gruppaktiviteter
Deltagartillfällen
Ledartillfällen

1

Gruppaktiviteter med ledarstöd
Varav gruppaktiviteter med extra ledarstöd

PROGNOS

104
203
229
104
94940

104
1203
229
104

0
0
0
0

11075 kr

Detta är en prognos av vad ansökan kommer att ge om den godkänns i sin

helhet
Den faktiska utbetalningen kan

bli annan än Nognosen.

Skicka ansökan
Utbetalning önskas till föreningens gironummer:

I

,,i1 Bankgiro: 5453-6933

Meddelande till LOK-stödsgruppen:

Vänligen lås igenom och kryssa i för att kunna skicka in ansökan

;

Jag intygar ansökans riktighet samt att den är med verkligheten överensstämmande.

.r

.
.
.
.
.
.

Jag är väl medveten om att:
LoK-stödsgruppen äger rätt att kontrollera ansökans riktighet. Vi som förening ska på anmodan tillhandahålla samtliga handlingar som har
betydelse för ansökan om LOK-stöd.
LOK-stödsgruppen kan vid kontroll ta in närvarokort, årsmötes- och styrelseprotokoll, stadgar, verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse, medlemsregister och annat underlag som har betydelse för LOK-stöds beslutet. Underlaget för ansökan ska
sparas enligt Bokföringslagens bestämmelser angående räkenskapshandlingar, dvs i 7 år.
LoK-stödsgruppen samarbetar med SF, RF-SISU Distrikt och den kommun föreningen tillhör, i frågor av belydelse för bedömning av föreningens
LOK-stödsansökan.
LoK-stödsgruppen får ta del av våra registrerade aktiviteter.
Det är min förening som utifrån gällande lagstiftning är skyldiga att informera personer vars personuppgifter behandlas inom ramen för denna
LOK-stödsansökan.
Jag är även medveten om att lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att vår förening vid en eller flera
bidragsperioder avstängs från bidrag.

Vill du läsa mer om hur RF samlar in, lagrar och delar personuppgifter fnns RFs integritetspolicy på www.rf.se
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Period

Förening

w2019

Melleruds IBK - lnnebandy

Ärendenummer

Organisationsnummer

1-24980-Vr2019-1

862501-1344

lnskickad datum

Föreningsnummer

2019-08-24'13:42

24980

lnskickad av

Adress

Filip Falander

Axgatan 4 Patrik Tellander

@ Riksidrottsförbundet
LOlGstödsansökan
Ansökan är inskickad

46432
MELLERUD

Dessa har idag behörighet att skicka in ansökan
Roll

Namn

Mobil

E-Post

Kassör

Ulf Widell

0768950050

ulf.widell@innebandy-se

LOK-stödsansvarig

Henrik Karlsson

+46722511533

mellerudsibk@outlook.com

Ordförande

Filip Falander

07352931 55

ft

32

lipkarlssonl 987@gmail.com

Ansökätl

r -z4s8o-vrzo1 s-1

Ansökan f ör Vf 2ffi9 skickades av Filip Falander och mottogs 2019-08-241 3:42. Ärendenumret för denna ansökan är 1-24980-W2019-1

Glöm inte att spara din ansökan regelbundet (ca var 20:e min) så slipper du bli utloggad.

Detta är en ansökan för aktiviteter bedrivna under perioden 201 9-01 -01 - 201 9-06-30
I de grå rutorna hämtas närvaroregistrerade siffror in. Om föreningen har närvaroregistrerade aktiviteter visas dessa automatiskt i de grå rutorna.
I de

vita rutorna fyller ni i siffror manuellt, tänk på att underlaget till dessa måste ni spara och kunna visa upp vid en kontroll-

Har ni inte kommit igång med närvaroregistreringen?
Läs mer om hur Närvaroregistrering går till häL(http-glzwwyad=Sq'bidrcgochstod/lok-stod/narvaroregistrering/)

lnnebandy
Gruppaktiviteter

g

Antal inhämtade

Godkänd

Totalt antal registrerade/inlästa

123

$4tlla registrerade/inlästa aktiviteter
(//activity.idrottonline.se/Activities/RegisterGroup?
periodld=22&isLokSource=true)

Manuellt inmatade
Summa gruppaktiviteter

123

Deltagartillfällen O

7-12 är

13-16 år

17-2O är

21-25 år

Flickor

59

4

31

33

0

0

o

0

26- är

315

ir

0

0

0

0

ickor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FunKionsnedsatta pojkar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pojkar

Funktionsnedsatta

fl

0

Totaler:

Ledartillfällen O
Kvinnor

Män

Totaler:

18

374

51 6

197

51

0

1138

0

0

0

0

0

0

13-2A är

21-35 är

36-50 år

51

0

0

111

0

0

0

0

0

0

0

0

91

2

9

0

0

0

0

0

0

0

91

113

9

0

0

0

0

Antal aktiviteter med ledarstöd

123

Varav aktiviteter med exlra

79

ledarstöd
7 966kr i deltagarstöd

PROGNOS lnnebandy
1

2978kr i ledarstöd (varav 395 kr i extra ledarstöd)
0 944kr totalt

33

-65 år

66- al

213

Total Varav närvaroreg Varav manuellt
Gruppaktiviteter
Deltagartillfällen

1

Ledartillfällen
Gruppaktiviteter med ledarstöd
Varav gruppaktiviteter med extra ledarstöd

PROGNOS

123
138
213
123
79790

123
1138
213
123

0
0
0
0

10944 kr

Detta är en prcgnos av vad ansökan kommer atl ge om den godkänns i stn
helhet.
Den faktiska utbetalningen kan bli annan än prognosen.

Skicka ansökan
Utbetalning önskas till föreningens gironummer:

O

ril Bankgiro: 5453-6933

Meddelande till LOK-stödsgruppen:

Vänligen läs igenom och kryssa i för att kunna skicka in ansökan

.r

Jag intygar ansökans riktighet samt att den är med verkligheten överensstämmande.

r Jag är väl medveten om att:
. LOK-stödsgruppen äger rätt att kontrollera
.
.

ansökans riktighet- Vi som förening ska på anmodan tillhandahålla samtliga handlingar som har

betydelse för ansökan om LOlGstöd.
LOK-stödsgruppen kan vid kontroll ta in närvarokort, årsmötes- och styrelseprotokoll, stadgar, verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse, medlemsregister och annat underlag som har betydelse för LOK-stöds beslutet. Underlaget för ansökan ska
sparas enligt Bokföringslagens bestämmelser angående räkenskapshandlingar, dvs i 7 årLOK-stödsgruppen samarbetar med SE RF-SISU Distrikt och den kommun föreningen tillhör, i frågor av belydelse för bedömning av föreningens
LOK-stödsansökan.

.
.

LOK-stödsgruppen får ta del av våra registrerade aktiviteter.
Det är min förening som utifrån gällande lagstiftning är skyldiga att informera personer vars personuppgifter behandlas inom ramen för denna

.

LOK-stödsansökan.
Jag är även medveten om att lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra aft vår förening vid en eller flera
bidragsperioder avstängs från bidrag.

Vill du läsa mer om hur RF samlar in, lagrar och delar personuppgifter finns RFs integrltetspolicy på www.rf.se
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VE RKSAM H ETSPLAN 2OT9 I 2O2O
M ELLERU DS INN EBAN DYKLUBB
UPPDRAG:
Med innebandy för alla gör vi det möjligt att på ett kul, gemensamt och
kravlöst sätt bidra till utveckling fysiskt, psykiskt och socialt.
Att vara goda föredömen på och utanför plan ser vi som en självklarhet!
n

NULÄGE 2019

e

Styrkor
Anläggning
Bra ledare
Ej resultatorienterade
Enkel sport
Positiv anda
Engagerade ledare
Engagerad styrelse

Svagheter
Styrelsens kontinuitet
För lite PR
lnformationsmaterial
Konkurrens

Tydlig-Synlig-Modig

rufu 20Ls12020

Kärlek
N
U

LK
Ä6

Kvalitet
Kontinuitet
Koncentration

G
E

Käm

töd

110-130 medlemmar
Bättre samarbete mellan lagen
Genomföra en intern cup
Alla skall känna till och agera enligt K5
Aktiv och fulltalig styrelse
Fortsätta med klassinnebandyn

Kontinuerlig

Kunska

35

PR

11G'130 medlemmar

Klassinnebandyn för årskurserna

Genomföra klassinnebandy och dår dela ut information om klubben
och möjligheterna till att börja träna
Rekrytera ledare för att starta upp ett nytt lag och därmed skapa ett
intresse för innebandy för yngre barn
Planera upp och genomföra en prova på dag för de yngre årskurserna
och i samband med detta ge information om klubben och de lag som
finns. Denna dag ges möjlighet att få träffa aktuella ledare

Klubben

4-6
Starta upp ett lag F/P Grön för
åldrarna 20t].-20t3
Prova på dag för förskoleklassen
och årskurserna 1-3

Bättre samarbete mellan lagen

Klubben arrangerar en interncup där alla lag och ledare är delaktiga
Varje fredag körs öppna träningar där spelare från alla lag är
välkomna att spela tillsammans
Då det är herrlagsmatch på hemmaplan den 13/L2 passar vi på att
göra ett mixat Luciatåg samt övriga aktiviteter
Lag Blå kommer att vara sargfixare på herrlagets hemmamatcher där
de får kasta in bollar, hjälpa till om sargen går sönder samt ge
handdukar för att torka golv

Samtliga ledare

lnterncup
Öppna träningar
Luciatåg t3/L2 pä

Herrlagsmatchen
Sargfixare

18/L
När ledare finns
Februari

28/1220t9
Fredagar klockan 18.00-19. 15

!3/t22OL9
Vårterminen

Genomöra en intern cup

Genomföra en intern cup för
samtliga spelare och ledare i
klubben

Klubben

Avsluta höstterminen med en föreningsdag och interncup med
mixade lag där alla aktiva hjälper till på olika sätt och skapar en
gemenskap i klubben

28/t220t9

Alla skall känna till och agera enligt K6

Genomgång av K6 för alla aktiva
Juniorlag, Herrlag och Damlag
delar ut denna en gång per
månad

Samtliga ledare

lmplementera K6 iverksamhetens samtliga lag så att det blir naturliga
och självklara delar
Dela uttill spelare en gång per månad med tydlig motivering varför
hen fick det
I slutet av säsongen utser alla ledare en vinnare

Regelbundet
Månadsvis

Aktiv och fulltalig styrelse

Gemensamma möten styrelse
och ledare
Ha klubbens verksamhetsmål
som fokus på alla möten
Trivselaktiviteter för att få
personer att vilja engagera sig

Styrelsen

Arbeta för en styrelse som är engagerad samt aktiv och arbetar för
klubbens bästa
Ett nära samarbete mellan styrelse och ledare
Visa uppskattning för de som engagerar sig genom olika aKiviteter

Styrelsemöten enligt schema med tydlil
dagordning
Ledar- och styrelsemöte vid behov
Trivselkvällar, 28/t22OL9 samt maj 201

Klassinnebandy för årskurserna

Styrelsen och
Juniorlaget

Utöka lagantalet i klassinnebandyn för att få fler intresserade. Utöka
genom att gå ner i åldrarna vilket kan skapa möjligheter att rekrytera
in nya medlemmar iklubben
Födägga klassinnebandyn under verksamhetsåret så att det kan locka
fler att prova på bandy när säsongen är i gång

18/L2O2O

Styrelse och ledare

Göra reportage om klubben för att synliggöra verksamheten och dess
olika aktiviteter iolika medier
Uppmärksamma när det är matcher genom att skriva dagar och tider
samt efteråt ge en bild av hur det gått på Facebook och lnstagram

Regelbundet

Fortsätta med klassinneba ndyn

3-6

Kontinuerlig

PR

Kontinuerlig

PR

iolika

medier

36

lsamband med
matcher/avslutningar/cuper

VE RKSAM H ETS B E RATTE LS E

2OL8l2OL9

Melleruds Innebandyklubb

37

Ve rksa m hets

berättel se

Om föreningen
Melleruds innebandyklubb har detta år funnits i SO år. Detta
uppmärksammades genom en jubileumsdag med olika aktiviteter for både
gamla och nuvarande medlemmar.
Föreningen bedriver innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna
med mottot "Innebandy för alla". Det ska ges möjligt att på ett kul,
gemensamt och kravlöst sätt bidra till utveckling fysiskt, psykiskt och
socialt. Det är en självklarhet är att vara goda föredömen både på och
utanför spelplanen.

Styrelse, valberedning och revisorer
Styrelsens sammansättning under säsongen 2OLB/2OL9
Filip Falander
Ordförande
Vice ordförande Patrik Tellander
Kassör
Ulf Widell - Extern
Linda Larsson
Sekreterare
Emma Karlsson
Ledamöter
Henrik Karlsson
Annika Wåd6n
Dick Larsson
Valberedning Vakant - Styrelsen
Revisor
Vakant - Extern vid behov

Medlemmar
Vi har under säsongen haft totalt ca 110 medlemmar
Vi har haft 5 spelande lag med totalt 90 st licenser.
A-licens (16 år och äldre): 53 st
Röd licens (13-15 år): 21 st
Blå licens (10-12 år): 16 st
Grön licens (0-9 år): 0 st
Ledare: 9 st

38

Organisation
2009/zOtO
Antal medlemmar:10 st
Ledare : Christoffer Blom
Verksamhet: Träningar
2007 /2008
Antal medlemmar:17 st
Ledare: Linda Hamrin och Christina Callh
Verksamhet och aktiviteter: Seriespel, Hammaröcupen, Träningar

2OO4/2006
Antal medlemmar:18 st
Ledare: Erika Ed6n, Emma Karlsson, Jenny Mabäcker
Verksamhet och aktiviteter: Seriespel, Linköping Floorball games cup,
Träningar

Juniorlaget
Antal medlemmar:17 st
Ledare: Filip Falander
Verksamhet och aktiviteter: Seriespel, Träningar

A-lag
Antal medlemmar;22 st
Ledare: Mio Forsberg, Joakim Falk, Filip Falander
Verksamhet och aktiviteter: Seriespel, Träningar

Damlag
Antal medlemmar: 20 st
Ledare: Filip Falander och Anna Cecilia Ömnehag
Verksamhet och aktiviteter: Seriespel i korpen, Träningar

Domare
Vi har under säsongen påOoriat och utvecklat ett arbete att stärka och
lyfta de föreningsdomare vi har så att de känner motivation och
förtroende för att döma matcher. Vi har tillsatt ansvariga vuxna som finns
till hands under aktuella matcher.
Melleruds innebandyklubb hade 5 utbildade föreningsdomare under
säsongen 2OL8/2OL9. Domaransvarig var Filip Falander.
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Styrelsen har arbetat fram ett nytt sponsorunderlag där det framtagits
olika paket att välja på. ruar man valt paket så binder man sig itre år med
detta. Detta har under den här säsongen enbart använts på nya sponsorer
men kommer under nästa säsong att användas för samtliga sponsorer för
att få bättre kontinuitet, koll och ordning på faktureringar för UåOe
sponsor och kassör.
Klubben har även utvecklat ett nytt sponsorkoncept i samarbete med
Melleruds handbollsklubb. Det kallas för 365-kronorssponsor vilket innebär
att man betalar in 365 kronor vid ett tillfälle vilket är 1 krona per dag
under ett år, och får då en plakett med namn att sätta upp ute i tamburen
i anslutning till matchhallen.

Styrelsemöten och insatser
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten.
För att skapa ett större engagemang och skapa bättre förutsättningar
för utveckling av klubben har styrelsen bjudit in samtliga ledare till
samtliga styrelsemöten under säsongen. Har det funnits behov av att
styrelsen behövt egen tid så har detta lagts i anslutning till ordinarie
möte.

Styrelsen har även en egen Messengerchatt där vardagliga frågor
regelbundet lyfts, diskuterats och beslutats. Är det större frågor har
dessa lyfts in i kommande dagordning.

I verksamhetsplanen har klubben haft ett mål att skapa en aktiv och
fulltalig styrelse. Detta Oå Oet varit svårt att få aktiva medlemmar som vill
engagera sig. Målet var därför att arbeta för att få en fulltalig styrelse som
är engagerad samt aktiv och arbetar för klubbens bästa. Även idetta
målet lyftes ett nära samarbete mellan styrelse och ledare.
Det har under säsongen anordnats tre träffar, utöver styrelsemöten, där
styrelse och ledare haft arbete samt trivsel i fokus för att skapa en bra VIkänsla och ett gott klimat i klubben. Första träffen var en Kick-off där
planer samt organisation diskuterades. Andra träffen hade
verksamhetsplanen som arbetsområde. Tredje träffen var en avslutning
på hostterminen där vi utvärderade arbetet och satte upp riktlinjer inför
vårterminen. Utvärdering av vårterminen samt upprättande av mål for
nästa säsong kommer att genomföras vid en Kick off-dag under augusti/
september.
Styrelsearbetet kommer att lyftas även i kommande verksamhetsplan för
att utvecklas ännu mer. Styrelse och ledare upplever ett stort behov av
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ett fortsatt nära samarbete för att arbetet ska bli så lyckad som möjligt
Styrelsens medlemsantal behöver utökas så att vi på sikt kan ha alla
poster inom föreningen.

Aktiviteter u nder verksa

m

hetså ret

K6
Alla lag har jobbat med och försökt agera enligt K6 - Kärlek, Kvalitet,
Kontinuitet, Koncentration, Kämpaglöd och Kunskap
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Klubben har påborlat att implementerat K6 i verksamhetens samtliga
delar så att det ska bli naturliga och självklara delar i det dagliga arbetet

Intern cup
Klubben avslutade höstterminen med en föreningsdag och interncup med
mixade lag där alla aktiva hjälpte till på olika sätt och skapade en
gemenskap i klubben.Viktigt att skapa Vl-känsla och ett gott klimat i
klubben samt att uppmärksamma och visa att de aktiva är viktiga.

Klassinnebandy
Anordnade klassinnebandyn för femte året i rad. Det var totalt åtta tag i
årskurserna 4-6. Detta är ett bra sätt att visa upp att klubben finns och
att eventuellt rekrytera in nya medlemmar i klubben.

30-års jubileum
Klubben uppmärksammade samt synliggjorde att klubben funnits i 30 år
genom olika former av aktiviteter som:
Legendmöte där Melleruds IBK och Billingsfors IBK, lag från 1998, möttes
i en vänskapsmatch.
Utöver den matchen spelade även:
MIBK P09-10 mot Billingsfors IBK P10-11
MIBK P01-05 mot Vänersborgs P03.
Däremellan var det speedshooting-tävlingar, lotterier och annat kul!

Kontinuerlig

PR

Viktigt att visa att klubben finns och vad den erbjuder. Har gjort reportage
om klubben i olika medier samt synliggjort verksamheten och dess olika
aktiviteter. Har även uppmärksammat när det varit hemmamatcher
genom att sätta upp anslag. 30-års jubileet synliggjorde klubbens värde
och hur det sett ut under årens lopp. Även klassinnebandyn visade upp
klubbens verksamhet på ett positivt sätt.

Avslutande ord från ordföranden

Vi har haft en bra säsong med bra uppslutning över alla lag.
Bra genomford klassinnebandy och interncup!
Medlemsantalet har ökat och intresset för innebandy i Mellerud
verkar öka stadigt i kommunen.
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F
Protokoll
AnSnnöfE för Melleruds innebandyklubb
Datum: 19 September 2019
Plats: Tingshuset Mellerud
Närvarande:
Emma Karlsson'
sittande styrelse: Patrik Tellander, Filip Falander, Linda Larsson,
Margareta Lyan, Urban SvensLedare: Linda Hamrin, Christina iallh, Håkan Andersson,
son Callh, Erica EdÖn och Jennifer Jonsson
Föräldrar: Nio stYcken'

lnledning:

a

Filip Falander hälsade välkomna tillårsmötet'

$

I

I Årcmötets öPPnande.

FiliP Falander öPPnade mötet

$ 2 Val av mötesordför:ande.
Fatrik Tellander valdes till ordförande för mötet'
$ 3 Val av mötessekrcterare.
Erica Edån valdes till sekreterare för mötet'

rösträknare'
$ 4 Val av två protokolliusterarc tillika
tilliusterare och rösträknare
valdes
[inA" Hamrin ocn Emmå Karlsson
$ 5 Godkännande av dagordning'.
Ärsmötet godkände mötets dagordning-

a

$ 6 Fastståillande av rösflängd.
öet var många närvarande och alla hade rätt att rösta'
Arsmötet godkände detta.

o

$ 7 Arsmötets behöriga utlYsande
ut på föreningens
Mötet har annonseratsf.rt i MLileruds nyheter vid två tillfällen och lagts
Facebook sida.
Arsmötet godkände att mötet utlysts på rätt sätt'
$ 8 Styrelsens verksamhetsberåt€lse'
?:018'
Firip-rännoer Hste åcrr ieJogjoroe för verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
2019.
ÄrsmOtet godkände verksamhetsberättelsen' Bi laga 1'
$ 9 Styrelsens resultat och balansräkning'
förklarar varför det ser ut
Filip räunoer oerattåJ" or den gångna säöongens ekonomi och
som det gör.
detta av två anledFöreningen hamnade på ett minus resuttat den gångna.säsongen,
och några sponsorer
fanns
behovet
aå
nÖ
ningar. Foreningen Loät" in matchställ till alla
vade att avsbtå sitt stöd tillföreningen' Bilaga 2'
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7
från DalsVid denna punkt får man tipset från en åhörare aft föreningar kan söka bidrag
lands sparbank, detta tas emot och dokumenteras'
$ I 0 Revisionsberättelse.
önJ"ia"t gångna at"t nåt styretsen tått hjälp med rqggrsposten av Ulf Widell från Götekassör i f6reningen. u-lf kunde ei närvara vid årsmötet och
t"rg d5 oei intä funnits en
till
"gLn
oarior uteblev revisionsberaf,elren. Styrelsen ber att få lägga till revisionsberättelsen
protokollet som en bilaga senare, detta godkfndes av årsmötet. Revisionsberäftelsen
i.ommet att läggas till senast 191031 Bilaga 3'
$ 11 Frågan om ansvarsfrihet för avgåendeetyre.lse'.
Ärsmotet-Ueslutade att ge ansvarsfrihet för verksam hetså ret

o
O

20

1

8-20 1 9.

$ 12 Avtackningar.

ltyålseteoamoiAnnika Wårlen skall avtackas men är ej närvarande vid mötet så detta
kommer att ske vid ett senare tillfälle.

$ 13 tnkomna motioner.
lnga inkomna motioner.

$ I 4 VerksamhetsPlan 2019-2020
[inO" Larsson redogiorde för verksamhetsplanen 2019-202A' Bilaga 4'
Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.

föt2O2O'2021'
$ 15 Fastställande av medlemsavgifter
tör 2O2O-2021 under våren
medlemsavgifter
få
fastställa
Stvrelsen bad om mandat att
XiZ}.Arsmötet gav styrelsen mandat för detta.
$ 16 Val av ordförande.
F.iot"g tig ordförande för Melleruds innebandyklubb 2a19-2A2A är Filip Falander'
ÅrsmOiet beslutade att välia Filip Falander på ytterligare 1 år.

o

$ 17 Val av styrekseledamöter eamt suppleanter.
Ärsmötet beslutade att välia enligt förslagen nedan:
Dick Larsson - vice ordförande 1 år.

o

Ulf Widell - extern Kassör på ytterligare 1 år'

Emma Karlsson - ledamot 1 år med behörighet att utföra transaktioner'
Linda Larsson - sekreterare'2är
Henrik Karlsson - ledamot - 1 år

JenniferJonsson - ledamot

-2är

Matilda Ömnehag - suPPleant - 2 är
Patrik Tellander - suPPleant'2 är

Anna Cecilia Ömnehag - suppleant - 1 år
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$ t8 Val av revisor.
Styrelsen hade som förslag aft vid behov ta hjälp av en extern revisor
Arsmötet godkände detta.
$ 19 Val av valberedning.
Styrelsen hade som förslag att siälva vara valberedning ännu ett år
Arsmötet godkånde detta.
g 20 övriga ftågor.
lnga övriga frågor.

o
o

$ 2l Arsmötet avslutades.
Patrik Tellander avslutade årsmötet och tackade för allas närvaro.

Patrik

Linda

sekreterare

ordförande

Emma Karlsson, justera re

justerare

I
a
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Melleruds IBK

Nettoomsättning
Offentliga rättsliga bidrag
Arets resultat
Balansomslutning
Antalanställda

2018-19
277 145kr
23 092kr
113 718 kr
188 424 kr
0,00

Framtida utveckling
Aretsresultat överfdrs i ny räkning
Balanserat resultat
Accumelerat resultat

188 424 kr
113 718 kr
74 706 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning

överförs

74 706

kr

2019-20
kr
kr
kr
kr
0,00

74 706 kr

-kr

74 706 kr
74 706 kr

Organisationens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning med tilläggsupplysningarna. Alla uttryckes i svenska kronor
där annat ej anges

Resultaträkning

Not.
1

Rörelsens intäkter
Anmälningsavgifter m.m.
Offentliga rättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga fo ren ingsintäkter
Summa intäkter

2

2018-05-01
2019-04-30

2019-05-01
2A2A-A4,30

150 040 kr
23 092 kr

kr
kr
kr
kr
kr

62745 kr
41 268 kr
277 145kr

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostander
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

242 416 kr
93223 kr
55 224 kr
390 863 kr

kr
kr
kr
kr
kr

Verksamhetens resultat

113718 kr

kr

kr

kr

113 718 kr

kr

-kr

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter

Arebresultat
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Balansräkning

2018-05-01
2019,04-30

Not
1

2019-05-01
2024-04-30

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- lnventarier
Finansiella anläggningstillgångar
- Aktier
Summa anläggningstillgångar

kr

kr

kr
kr

kr
kr

Omsättningstillgå nga r
- Lager
- Kundfodringar
- Övriga fodringar
- Kassa och bank
Summa omsättn ingstillgångar

74746 kr
74 746 kr

kr
kr
kr
kr
kr

Sumrna tillgångar

74 706 kr

kr

-kr
-kr
-kr

Skulder och eget kapital
188 424 kr

Eget kapital
Balanserat kapital
Arets resultat
Summa eget kapital

-kr

Långfristiga skulder
Garantiavgifter
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Upplupen semesterskuld
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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74 706 kr

-kr

113 718 kr
74 7AG kr

74 706 kr

kr
kr

kr
kr

kr
kr

kr
kr

kr
kr
kr

kr
kr
kr

74 7AG kr

74 746 kr

Resultatrapport
MELLERUDS INNEBANDYKLUBB 862501

-1

Sida 1 (2)
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Utskriven: 201 9-05-06 16:30:54

Vald period: Hela räkenskapsåret
Råkenskapsår: 201 8-05-01 - 2019-04-30
Senaste ver.nr: A1 151, M1

Perioden

Rörelsens intåkter och lagerföråndring
Nettoomsåttning

3691 365 Sponsorer
S:a l{ct&omrlttning

63 930,00
58 500,00
16 950,00
10 660,00
150 040,00

Aktiverat arbete för egen räkning
3890 MedlemsintåKer
3891 lntåK Cafö
S:a Akliverat arbete för egen räkning

62 745,00
41 268,00
104 013,00

3010 Försåljning
3066 Sponsorer
3690 Övriga sidointåker

Övriga rörelseln6kter
22 991,58
100,00
23 091,5E

3985 Erhållna statliga bidrag
3989 Övriga erhållna bidrag
S:a övriga rörelselntåkter

277141,58

$:a Rörelsens intåkter och lagerförändring
Rörelsens kostnader
Råvaror och fömödenhebr
4010 lnköp materiel odt varor

4020
4030
/t040
4601

-38242,58
-51610,00

Hallhyra
Kost o Logi
lnköp Material
Utbildning

-5 962,00

-122831,00
-23770,04
-212 415,58

S:a Råvaror och fömödenheter

31729,00

B.ultorcsultat
övrQa extoma kostnede.
5210 Serieavgifrer

-20 950,00

5230 Licenser
58(D Resekostnader
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-t6160,00

9:e

867,00

-6 594,00

5910 Annonsering

-180,00
-139,00

6250 Porto
6540 lT-tjänster
6541 Redovbningsprogram
6570 Bankkostnader, momsfria
S:a öwiga extema kostnader

-1 430,00
-3 903,00
-93 223,00

Perronalkoslnader
71 10 Arvode Domare/fänare
S:a Personalkostnader

-55224,sO
-55224,00

Rörlbrn toctud.r

-390 862,68
-113 718,00

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivnlnga r

-113 718,00
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Resultatrapport
Sida

MELLERUDS INNEBANDYKLUBB E82501.1344

2

(2)

Utskriven: 201 9-05-06 16:30:54

Vald period: Hela råkenskapsåret
Räkenskapsår 20't8-05-01 - 201 9{4-30
Senaste ver.nr: A1 151, M1

Perioden
-113 718,00

Resultat före finansiella intåkter och kostnader

-113 718,00

Resultat efter finansiella intåkter och kostrader
Resultat före bokslutsdis positioner och skatt

-ll3

718,00

-113 718,00

Resultat ltire skatt

-fi3

Beräknrt resultet:

49

718,00

Balansrapport
MELLERUDS INNEBANDYKLUBB 862501

-1

Sida 1 (1)

344

Utskriven: 2019-05-06 16:31 .24

Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 201&0$01 - 2019-04-30
Senaste ver.nr: A1 151, M1
lngående

balans

lngående saldo

Perioden

Utgåendesaldo

TILLGANGAR
Omsättnin gstillgån gar
Kassa och bank

1930 Föreningskonto
1940 Placeringskonto
S:a Kassa och bank

S:a Omsåttningstillgångar

S:. TLLGANGAR

17s926,23

175926.23

-169 546,00

6 380,23

12 497.54

12 497,50

55 828,00

68 325,50

188123,73

188 423,73

-113 718,00

74 705,73

188123,73

188123,73

-113 718,00

74705,73

-113 718,00

74705,73

18E

123,73

188

423,73

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Bshncerat kapital
2068 VinsUforlust föregående år

-188 423,73

-188 423.73

0,00

-188 423,73

S:a Balanserat kapital

-788 12!,73

-188423,73

0,00

-188 423,73

-188 42t,73

-18E 123,73

0,00

-188 423,73

-188121,73

-188 423,7t

0,00

-188 123,73

S:a Eget kapital

S:A EGET KAPITAL,AVSÄTTXIUCAR OCX

SKULDER

Beräknat rcsultat:

0,00
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o,oo

-11t718,0A

-113 718,00

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyrelsefö rva ltn

FOREDRAGNINGSTISTA
i

nge

2020-09-30

n

ARENDE 7

Dnr KS 20201L70

Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget
kommunens verksamheter m,m, med anledning av pandemin Covid-19 (Corona)
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MELLERUDS KOMMUN
Kom mu nstyrelseförva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

gen

2020-09-30

ARENDE 8

Dnr KS 20171452

Ny detaljplan för Vita Sandars camping (Bråna 4=2 m.fl.), antagande
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bråna 4:2 m.fl. Vita Sandars camping
Mellerud enligt föreliggande förslag,

i

Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud.
Möjligheterna att uWeckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen.
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den
seruice en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppställning av husvagnar och villavagnar.
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motionsoch promenadstigar att förbättras.

Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig camping-anläggning
samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och
promenadstigar.
Planfdrslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019.
Samrådsredogörelse har upprättats. Planförslaget har därefter varit ute på granskning under
sommaren 2020. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i ett granskningsutlåtande.
Efter granskningsperiodens slut har Vattenfall Eldistribution AB meddelat att det exakta läget på
deras ledningsdragningar inom planområdet måste mätas in. Vattenfall räknar med att kunna
leverera exakta lägesuppgifter i början av september, varefter placeringen av u-områden på
plankartan kan justeras. Mindre förändringar av u-områdenas lägen bedöms vara av ringa
betydelse för detaljplanens genomförande.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, g L24,

alt

1. godkänna granskningsutlåtandet.

2.

godkänna detaljplanens antagandehandling med ungefärligt inlagda u-områden för

Vattenfalls ledningar.

3. foreslå Kommunfullmäktige att, efter

atL exakta u-områden är inlagda, anta detaljplanen för

Vita Sandars camping.

Beslutsunderlag

o
o
.
.

Detaljplan för Bråna 4:2m.fl. Vita Sandars camping i Mellerud (antagandehandling).
Fastighetsföteckning (Arbetsmaterial - skickas endast ut till ledamöter/ersättare).
Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, g L24.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober 2O2O,
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-09-02

Diarienummer

Sida

KS 20171452

L (2)

Kommunfullmäktige

Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun antagandehandling
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds
kommun enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud.
Möjligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen.
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppställning av husvagnar och villavagnar.
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens
motions- och promenadstigar att förbättras,

Syftet med detaljplanen är däför att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina
motions- och promenadstigar.
Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019.
Samrådsredogörelse har upprättats. Planförslaget har därefter varit ute på granskning under
sommaren 2020. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i ett granskningsutlåtande.
Efter granskningsperiodens slut har Vattenfall Eldistribution AB meddelat att det exakta läget
på deras ledningsdragningar inom planområdet måste mätas in. Vattenfall räknar med att
kunna leverera exakta lägesuppgifter i början av september, varefter placeringen av uområden på plankartan kan justeras. Mindre förändringar av u-områdenas lägen bedöms

vara av ringa betydelse för detaljplanens genomförande.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020,5 I24, afr.

1. godkänna granskningsutlåtandet,

2.

godkänna detaljplanens antagandehandling med ungefärligt inlagda u-områden för

Vattenfalls ledningar.

3. föreslå Kommunfullmäktige att, efter att exakta u-områden är inlagda, anta detaljplanen
för Vita Sandars camping.
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Beslutsunderlag

.
.
.

Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun (antagandehandlingar)
Fastighetsförteckning (skickas endast ut till ledamöter/ersättare).
Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, g I24.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

Jonas Söderqvist
GIS- och kartingenjör

till

Byggnadsnämnden
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2020-08-26

Byggnadsnämnden

5 124

Dnr 2018.298.214

BRÅUA 4:2 Ny detaljplan för Vita Sandars camping

Antagandehandling
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden besl utar att godkänna granskningsutlåta ndet.

2. Byggnadsnämnden bslutar att godkänna detaljplanens antagandehandling med
ungefrirl igt i nlagda u-områden för Vattenfal ls led n ingar.
3. Byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, efter att exakta
u-områden är inlagda, anta detaljplanen för Vita Sandars camping,

Jäv
På grund av

jäv deltar inte Frida Norenby i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanfor Mellerud.
Möjligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen.
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den
seruice en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppställning av husvagnar och villavagnar.
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motionsoch promenadstigar att förbättras.

Syftet med deta$planen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning
samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och
promenadstigar.
Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019.
Samrådsredogörelse har upprättats. Planförslaget har därefter varit ute på granskning under
sommaren 2020. De inkomna synpunkterna har sammanfaftats i ett granskningsutlåtande.
Efter granskningsperiodens slut har Vattenfall Eldistribution AB meddelat att det exakta läget på
deras ledningsdragningar inom planområdet måste mätas in. Vattenfall räknar med att kunna
leverera exakta lägesuppgifter i början av september, varefter placeringen av u-områden på
plankartan kan justeras. Mindre förändringar av u-områdenas lägen bedöms vara av ringa
betydelse för detaljplanens genomförande,

Beslutsunderlag
- Detaljplaneförslag för Vita Sandars camping (Antagandehandling).
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Skäl för beslutet
5l<ap.27 $ Plan- och bygglagen.

Avgift
Kostnaderna hanteras inom kommunens avsatta medel för upprättande av

detaljplaner.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
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Svar på remiss om Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av "Ätgärdsvalsstudie E45
Vänersborg-Mellerud" i enlighet med bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+l-väg med en målhastighet på 100 km/h.
Det första steget i denna process är atL genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÄVS), vilken
initierades 2018.
Under våren 2020 tog kommunfullmäktige i Mellerud beslut om sitt ställningstagande angående
förbifarter kring Melleruds tätort och Erikstad.

Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudien är nu ute på remiss och ger kommunen möjlighet
att inkomma med synpunkter på utställt förslag. På grund av ändrade förutsättningar för
prövningsprocessen mot nationell infrastrukturplan har remisstiden förkoftats väsentligt och
ett remissvar ska vara Trafikverket tillhanda senast 1 november 2020.

Beslutsunderlag

.
.
.
.

Remiss Ätgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud
Missiv.

Förslag tillyttrande från Melleruds kommun.
Kom mu nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober 2O2O,
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Kommunfullmäktige

Svar på remissen Ätgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av "Ätgärdsvalsstudie E45
Vänersborg-Mellerud" i enlighet med bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+l-väg med en målhastighet på 100 km/h. Det
första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), vilken initierades
2018.
Under våren 2020 tog kommunfullmäktige i Mellerud beslut om sitt ställningstagande angående
förbifarter kring Melleruds tätort och Erikstad.

Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudien är nu ute på remiss och ger kommunen möjlighet
att inkomma med synpunkter på utställt förslag. På grund av ändrade förutsättningar för
prövningsprocessen mot nationell infrastrukturplan har remisstiden förkortats väsentligt och ett
remissvar ska vara Trafikverket tillhanda senast 1 november 2020.

Beslutsunderlag

.
.
.

Remiss Ätgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud.
Missiv.
Försla9 till yttrande från Melleruds kommun.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Ätgärdsvalsstudien har upprättats av Trafikverket för väg E45 på sträckan Vänersborg till
Mellerud. Ätgärdsvalsstudien syftar till att ta fram trafikslagsövergripande åtgärder som medför
ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. E45, delen Vänersborg (Båberg) - Mellerud (Blomskorsningen) är ett prioriterat stråk for näringslivets transporter, arbetsresor, kollektivtrafik, och
är primär väg for transport av farligt gods. Vägen är också associerad till det europeiska TEN-Tnätverket. Delsträckan är den sista delen av E45 inom Västra Götaland som inte har mötesfri
landsväg som standard, Sträckan har varit diskuterad under mycket lång tid, och det finns bland
annat en förstudie från2002 och en ej avslutad vägplan från 2018 som har använts som
underlag för åtgärdsvalsstudien. Studien har också uppmärksammat tidigare ej behandlade
problem:

.

Behov av lokal-/omledningsvägar, då sådana helt saknas på stor del av sträckan och då

långsamtgående fordon (framförallt jordbruksfordon och -redskap) i det jordbrukstäta
området inte har andra vägar att ta sig ut på sina marker. Delsträckan har ca 200
anslutningar på en sträcka av ca 40 km.
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Skyfallskaftering har gjorts, vilken visar på behov av utbyte av vägtrummor för att undvika
översvämningar.

Ätgärdsvalsstudiens syfte har varit att se hur byggande av 2+1 i befintlig sträckning bäst kan
göras, samt att uppnå en med övriga intressenter gemensam syn på problem, behov och må|,
samt att föreslå åtgärder enligt fyrstegsprincipen på kort, och lång sikt. I utredningens direktiv
finns angivet att studien ska utreda hur 2+l-väg kan byggas på sträckan, och studien har
därför inte utrett andra alternativ. Ätgärdsvalsstudien ska utgöra underlag för att pröva sträckan
mot nationell infrastrukturplan för finansiering, som i dagsläget saknas.
Arbetsprocess

Arbetet med studien initierades av Trafikverket 2018 och har varit organiserad med en intern
styrgrupp hos Trafikverket, en projektgrupp med tjänstemän och politiker från både
Vänersborgs och Melleruds kommuner. Särskilda möten har hållits med Brålanda
köpmannaförening, Melleruds köpmannaförening, LRF, Norra Älvsborgs räddningsförbund samt
Västtrafik. En workshop har genomförts där ovan nämnda representanter har bjudits in. Efter
workshoparna har åtgärder beräknats och effektbedömts.
Kommunfullmäktige i Mellerud beslutade den22 april 2020 sitt ställningstagande som kortfattat
innebar att de förordar en förbifart både utan för Erikstad och Melleruds tätoft.
Åtgärdsvalsstudien är nu ute på remiss och ovan nämnda intressenter ges möjlighet att
inkomma med synpunkter på utställt förslag. På grund av ändrade förutsättningar för
prövningsprocessen mot nationell infrastrukturplan har remisstiden förkodats väsentligt och ett
remissvar ska vara Trafikverket tillhanda senast 1 november 2020.
Remissmaterial
Remissmaterialet innefattar en nulägesbeskrivning där vägens brister konstateras. Utifrån
Trafikverkets angivna direktiv om en 2+I-väg och vad de samhällsekonomiska kalkylerna visat
har en åtgärdslista tagits fram. Åtgärdslistan innehåller kostnadsuppskattningar och delas upp i
åtgärder som kan genomföras på kort respektive lång sikt. Sammantaget är ombyggnationen
kostnadsbedömd till 1,8 miljarder kronor.
Remissmaterialet stämmer till stora delar överens med vad kommunfullmäktige i Mellerud
yttrade sig i våras. Däremot finns fortsatt en oenighet vad avser förbifart Erikstad där angivet
förslag är en ombyggnation till 2+1-väg i nuvarande sträckning.

Karl Olof Petersson

Maria Wagerland

Kommunchef

Tillväxtchef
maria.wagerla nd@mel lerud.se

Beslutet skickas till
Trafikverket
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Trafikverket
40533 Göteborg

Yttrande över remissen Åtgärdsvalsstudie väg E45
Vänersborg-Mellerud
Melleruds kommun tycker att remissmaterialet för åtgärdsvalsstudien E45
Vänersborg-Mellerud är väl genomarbetat. Kommunen har under arbetets gång
varit en delaktig part och fått inkomma med synpunkter främst vad avser
förbifarter kring Melleruds tätort och Erikstad.
Den 22 april2020 tog kommunfullmäktige i Mellerud beslut enligt följande punkter:

1.

under förutsättning att hastigheten sätts till 70 km/h eller högre för en
utbyggd genomfartsled med nuvarande sträckning, förorda en förbifaft
utanför Melleruds tätort.

2.

mot bakgrund av att Melleruds tätort växer österul förorda att en förbifaft
väster om Melleruds tätort lokaliseras så nära tätorten som möjligt.

3.

förorda en förbifaft utanför Erikstad.

Vidare anser Kommunfullmäktige att sträckningen ska förläggas optimalt avseende
de areella näringarna och de boendes situation i områdena.

Trafikverket har hörsammat kommunens viljeinriktning vad avser förbifart utanför
Melleruds tätort, Det nämns i remissmaterialet att en exakt placering av förbifarten
får studeras närmare vid framtida utredningar och poängteras görs att kommunens
önskan är av största vikt. Detta ser Melleruds kommun som positivt.
Angående förbifart Erikstad nämns i remissmaterialet att kommunens vilja har vJrit
att verka för en genomfartsled i befintlig sträckning till förmån för
verksamhetsutveckling jämte vägen och bevarandet av jordbruksmark. Det
stämmer att kommunen i samrådsversionen av översiktsplanen inte hade med
vägreservatet. Däremot har kommunen sedan dialog först togs med Trafikverket
verkat för en förbifaft även i Erikstad, vilket samstämmer med forstudien från 2002
som anser det nödvändigt för att en planskild korsning mellan E45 och järnvägen
ska vara möjlig. Detta konkretiseras även av kommunfullmäktiges
ställningstagande och utställningsförslaget av översiktsplanen. I remissmaterialet
nämns att en breddning till 2+1 på befintlig väg skapar en ökad barriäreffekt och
bullerstörning samt försämrad luftkvalit6. Dessutom kommer in- och utfarter i
Erikstad behöva stängas. Med detta som grund står Melleruds kommun fast vid sitt
tidigare ställningstagande, att förorda en förbifaft utanför Erikstad.
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Bankgiro
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Som ett första steg i arbetet mot att värna om de areella näringarna föreslås

i

remissmaterialet att byte av mark lantbrukarna emellan är en viktig åtgarO på kort
sikt. Melleruds kommun ser detta som en bra första åtgard och som tillsammans
med parallellvägar till E45 förhoppningsvis kan komma att stärka lantbruket trots
ombyggnationen.
Det nämns inget direkt om anslutningar (av- och påfarter) till Melleruds tätort, var
dessa kan hamna och hur många. Detta är något som skulle kunna uWecklas i
studien eftersom det är av stor vikt för kommunen att strategiska anslutningar
finns till exempelvis centrum och järnvägsstationen.

I övrigt har kommunen under arbetets gång påvisat att det är av stor vikt att
arbetet med ombyggnationen påbörjas söderifrån och det ses som positivt att
sträckan mellan Erikstad och Mellerud inryms först i etapp 3.
Slutligen ser kommunen fram emot en fotsatt tät dialog med Trafikverket inom
ramen för denna studie samt det framtida arbetet med planering, projektering och
utförande av ombyggnationen av E45 Vänersborg - Mellerud.

Karl-Olof Petersson

Morgan E Andersson
kommu nstyrelsens ordförande

kommunchef
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Enligt sändlista

Remiss
Atga rOsvalsstud ie Väg E45, Vänersborg -Mel lerud
Bakgrund
Mellerud (Bloms-korsningen) är ett
prioriterat stråk för näringslivets transporter, arbetsresor, kollektivLrafik, och är
primär väg för transport av farligt gods. Vdgen är också associerad till det
europeiska TEN-T-näwerket. Delsträckan är den sista delen av E45 inom Vdstra
Götaland som inte har mötesfri Iandsväg som standard. Sträckan har varit
diskuterad under mycket lång tid, och det finns bl a en förstudie från zooz och en
ofärdig arbetsplan från ca zotS som har använts som underlag. Studien har också
uppmärksammat tidigare ej behandlade problem:

Väg E45, delen Vänersborg (Båberg)

a

a

-

Behov av lokal-/omledningsvägar, då sådana helt saknas på stor del av
sträckan och då långsamtgående fordon (framförallt jordbruksfordon och
-redskap) i det jordbrukstäta området inte har andra vdgar att ta sig ut på
sina marker. Delsträckan har ca 2oo anslutningar på en sträcka av ca 40
km.
Slqrfallskartering har gjorts, vilken visar på behov av utbyte av
vägtrummor för att undvika översvämningar.
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Åtgärdsvalsstudiens syfte har varit att se hur byggande av 2+L i befintlig
sträckning bäst kan göras, samt att uppnå en med övriga intressenter gemensam
syn på problem, behov och måI, samt att föreslå åtgärder enligt fyrstegsprincipen
på kort, och lång sikt. I utredningens direktiv finns angivet att studien ska utreda
hur z+r-väg kan byggas på sträckan, och studien har därför inte utrett andra
alternativ. Åtgärdsvalsstudien ska utgöra underlag för att pröva sträckan mot
nationell infrastrukturplan för finansiering, som i dagsläget saknas.
Arbetet med studien initierades av Trafikverket 2018 och har varit organiserad
med en Trafilarerksintern styrgrupp, en projektgrupp med tjänstemän och
politiker Vänersborgs och Melleruds kommuner. Särskilda möten har hållits med
Trafikverket
Box 110

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 -921 921

Boel Olin
Region Väst

541 23 Skövde trafikverket@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 36 Besöksadress: Kungsg","n
Mobil: 070-3333691

wlw'trafikverketse

ann-charlotte.

Trafikverket
Box24
46121 Trollhättan
Besöksadress: Kungsgatan 32

Texttelefon: 010-123 50 50
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vwvw.trafikverket. se
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Brålanda köpmannaförening, Melleruds köpmannaförening, LRF, Norra
lilvsborgs räddningtörbund samt Västtrafik. En workshop har genomförts där
representanter för olika perspektiv har bjudits in. Efter workshoparna har
åtgärder beräknats och effektbedömts.

Remissmaterialet
Materialet består av en rapport som beskriver nuläge, brister, arbetsprocess och
förslag till åtgärder på kort och lång sikt. Åtgärdsvalsstudien ger förslag på
inriktning och rekommendationer och översänds nu för synpunkter. P g a
ändrade förutsättningar för prövningsprocessen mot nationell infrastrukturplan
har remisstiden Vvärr fått förkortas väsentligt, men då samtliga deltagare visat
stort engagemang och varit djupt involverade i studien så är den redan väl känd,
och Trafikverket bedömer det som viltigt att studien kan avslutas i tid för att
kunna prövas mot nationell infrastrukturplan snarast.

Remissvar
Trafikverket önskar svar senast t november 2o2o.
Svar skickas med e-post till boel.olin@trafikverket.se eller med post
lirendemottagningen, Region Väst, Box 8ro, 78r z8 Borlänge. Ange
ärendenummer TRV zotS I tzST 6.

till

Med vänliga hälsningar

Jörgen Ryding

BoeI OIin

Chef Utredning

Projektledare för
åtgärdsvalsstudien

Trafi larerket region Väst

Trafikverket region Väst
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Trafikverket
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46121 Trollhättan
Besöksadress: Kungsgatan 32
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Dnr KS 20201593

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkän ner rapporten

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning har utarbetat ett delårsbokslut
till och med 2020-08-31. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden och prognos på

årets utfall, investeringsuppfoljning samt uppföljning av nämndens

må1.

Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 2,9 mkr, varav samhällsbyggnadsförvaltningen 0,9 mkr och kommunstyrelsens förualtning 2,0 mkr, För affärsverksamheten prognostiseras ett underskott med 0,4 mkr. Affärs-verksamhetens resultat
redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar
inte resultatet.
Av kommunstyrelsen 12 nämndmål bedöms två uppnås helt, fem delvis och fem nås inte alls,
Covid-19 har medfört att aktiviteter för nå målen inte kunnat genomföras i år.
Rappoften innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och
valnämndens uppföljningar. Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott på -0,2 mkr
och överförmyndaren ett underskott på -0,5 mkr.

Beslutsunderlag

r
.

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för KF och KS.
Kommunstyrelseförvaltni ngens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober 2O20.
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2020-09-25
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KS 2020/593
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Kommunfullmäktige

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för
kommunfu ll mäktige och kom munstyrelsen
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige godkä nner rappoften
Sam

manfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning har utarbetat ett
delårsbokslut till och med 2020-08-31. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden
och prognos på årets utfall, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens måI.

Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 2,9 mkr, varav
samhällbyggnadsförvaltningen 0,9 mkr och kommunstyrelsens förvaltning 2,0 mkr. För
affärsverksamheten prognostiseras ett underskott med 0,4 mkr. Affärs-verksamhetens
resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet
och påverkar inte resultatet.
Av kommunstyrelsen 12 nämndmål bedöms två uppnås helt, fem delvis och fem nås inte
alls. Covid 19 har medfört att aktiviteter för nå målen inte kunnat genomforas i år.
Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och
valnämndens uppföljningar, Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott på -0,2 mkr
och överförmyndaren ett underskott på -0,5 mkr.

Beslutsunderlag

.

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0530-181 37
elisabeth.ca rlstein@mel lerud.se

Beslutet skickas till
Förva ltn i ngsekonom kom m u nstyrelsens förva ltn i ng
Förva ltni ngsekonom sam hä llsbygg nadsförvaltning

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Dnr KS 20201273

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Komm unful lmä ktige beslutar att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsen besl utar att
1. uppmana de nämnder som visar underskott attarbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att detfinns en hög riskför att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.

3, uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för att
nämnder där ska redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rapporter.
Årets resultat beräknas till +14,7 mkr, vilket är +L,7 mkr bättre än budget.
Resultatförbättringen från prognos lmed 17 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna (6 mkr), ytterligare tillskott av generella statsbidrag (3 mkr) och bättre
skatteunderlagsprogos med (B mkr).
Covid-19 har fått stora konsekvenser för världsekonomin. Skatteunderlagprognosen
grundas på Sveriges kommuner och region (SKR) prognos. De konstaterar i sin prognos
att osäkerheten är stor. En långsammare återhämtning av samhällsekonomin än deras
scenario innebär lägre skatteintäkter.
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på-l1,3 mkr, varav
socialnämnden -7,I mkr och kultur- och utbildningsnämnden -6,5 mkr, medan övriga
finansieringsposter beräknas bli +8,2 mkr bättre än budget. Bland annat ersättning från
Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Skatt och bidrag bedöms bli +4 mkr bättre
budget. Finansnettot beräknas bli +0,8 mkr bättre än budget.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 114,8 mkr, vilket är 53 mkr lägre än budget.
Av kommunfullmäktiges tretton mål för verksamheten uppnås tre helt, åtta delvis och
två uppnås inte. Av de fyra finansiella målen uppnås Wå. I budgeten för 2020 beslutade
fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån, undantag för två av de finansiella
målen. Med detta som utgångspunkt uppnås god ekonomisk hushållning.
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Beslutsunderlag

.
.
.

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för Melleruds kommun.
Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för BN, KUN och SN.
Komm unstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGOR

Ärendet behandlas uid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober 2O2O,
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Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-09-28

Diarienummer

Sida

K520201273

1 (2)

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kom m unful I mä

ktige

besl utar

att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2. godkänner övriga nämnders rappofter.
Kommunstyrelsen besluta r att
1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige attdetfinnsen hög riskföratt samtliga nämnderinte
uppnår en budget i balans.

3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för att
nämnder där ska redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rapporter.
Ärets resultat beräknas till +L4,7 mkr, vilket är +1,7 mkr bättre än budget.

Resultatförbättringen från prognos lmed 17 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna (6 mkr), ytterligare tillskott av generella statsbidrag (3 mkr) och bättre
skatteunderlagsprogos med (B mkr).
Covid-19 har fått stora konsekvenser för världsekonomin. Skatteunderlagprognosen
grundas på Sveriges kommuner och region (SKR) prognos. De konstaterar i sin prognos
att osäkerheten är stor. En långsammare återhämtning av samhällsekonomin än deras
scenario innebär lägre skatteintäkter.
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på-11,3 mkr, varav
socialnämnden -7,L mkr och kultur- och utbildningsnämnden -6,5 mkr, medan övriga
finansieringsposter beräknas bli +8,2 mkr bättre än budget, Bland annat ersättning från
Försäkringskassan för sjuklönekostnader, Skatt och bidrag bedöms bli +4 mkr bättre
budget. Finansnettot beräknas bli +0,8 mkr bättre än budget.

Ärets nettoinvesteringar beräknas till 114,8 mkr, vilket är 53 mkr lägre än budget.
Av kommunfullmäktiges tretton mål för verksamheten uppnås tre helt, åtta delvis och
två uppnås inte. Av de fyra finansiella målen uppnås två, I budgeten för 2020 beslutade

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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KOMMUN

Datum
2020-09-28

Diarienummer

Sida

KS 20201273

2 (2)

fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån, undantag för två av de finansiella
målen. Med detta som utgångspunkt uppnås god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag

.
.

Delårsrapport 2020-08-31 och Prognos 212020 för Melleruds kommun
Delårsrapport 2020-08-31 och Prognos 212020 fcir BN, KUN och SN.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomichefen
Kommunens revisorer

69

FöREDRAGNINGSLISTA

METLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyrelsefö rva ltn

i

n

2020-09-30

ge n

Änrnoe rz
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Kommunstyrelsens mål 2O2\ delredovisning
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må|.
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år ijuni.
Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S,M,A.R,T- modellen. Målen
redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.
Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året.
Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter,

Arbetsutskottet beslutade den B september 2020, g 281, att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till målför kommunstyrelsen

2021

utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.

2. uppdraget

delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020.

Kommunchefen och ekonomichefen Iämnar en delredovisning av pågående arbete.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, 5 281.
o Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, g 292.
Arendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober 2O2O.
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2020-09-22

13

Dnr KS 2020/547

Kom m u nstyrelsens må I 2021, återra

pport

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må|.
KommunfullmäKige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år ijuni.
Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R,T- modellen. Målen
redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.

Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfollda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under å ret.
Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget for budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter.

Arbetsutskottet beslutade den B september 2020, g 281, att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen
utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.

2.

uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oKober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020,

Kommunchefen och ekonomichefen lämnar en återrapport av pågående arbete.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, 5 281.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen,

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens mål 2021.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet

besl

utar att

1, ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen

2021

utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.

2.

uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må|,
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år ijuni.
Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S,M.A.R.T - modellen. Målen
redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.

Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under å ret,
Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till målför kommunstyrelsen
utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion,

2.

uppdraget delredovisas vid arbetsutskotLets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020,

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande

ndes sign
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Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2O2O och året ut aft användas tilljulhälsning till äldre och
ensamma
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt den
fötroendevalde finner lämpligt.

Sammanfattning av ärendet
Berny Dahlberg (SD) föreslår ien motion den 19 april2020 att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktige-möte
från och med maj månad 2020 och året ut. Den samlade summan av detta används till att
sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre och ensamma målgruppen.

I samband med att Reglemente för ekonomrska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds
kommun antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2019, S 118, infördes ett
inläsningsarvode på 200 kronor/möte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som
tjä nstgör vid komm u nfu ll mä ktiges sa mma nträde.

Tidigare har något arvode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år.
Kommunfullmäktige har den 25 september 2019, S 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta
besl ut framgå r a ruodesbered n ingens överväga nden.
Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda aruodet på det sätt
den förtroendevalde finner lämpligt.

Beslutsunderlag

r
r
.

Motion.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar.

Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, g 293.
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Dnr KS 2020/289

Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2O2O och året ut att användas tilljulhälsning till äldre och
ensamma
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt aruode alternativt använda arvodet på det sätt den
förtroendevalde finner lämpligt.

Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

Sammanfattning av ärendet
Berny Dahlberg (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktige-möte
från och med maj månad 2020 och året ut. Den samlade summan av detta används till att
sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre och ensamma målgruppen,

I

samband med att Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds
kommunantogs av kommunfullmäktige den 25 september 2019, 5 118, infördes ett
inläsningsarvode på 200 kronor/möte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som
tjä nstgör vid komm u nfu llmä ktiges sammanträde.

Tidigare har något aruode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år,
Kommunfullmäktige har den 25 september 2019,5 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta
beslut framgår aruodesberedningens överväganden.
Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda aruodet på det sätt
den förtroendevalde finner lämpligt.

Beslutsunderlag

o
r

Motion.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med
hänvisning till att det är upp till varje förtroendevald att fritt avstå sitt aruode alternativt
använda aruodet på det sätt den förtroendevalde finner lämpligt.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet avslår motionen.

lusterandes

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

Sida

KS 20201289

1 (1)

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2020 och året ut att användas till julhälsning till äldre och
ensamma
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt den
förtroendevalde fi nner lämpligt.

Sammanfattning av ärendet
Berny Dahlberg (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar
att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj månad 2020 och året ut. Den samlade summan av detta används till
att sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre och ensamma målgruppen.

I samband med att Reglemente för ekonomiska ersättningar för föftroendevalda i Melleruds
kommun antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2019, 5 118, infördes ett
inläsningsarvode på 200 kronor/möte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som
tjänstgör vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Tidigare har något arvode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år.
Kommunfullmäktige har den 25 september 2019, 5 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för föftroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta
besl ut framgå r a rvodesbered n ingens överväga nden,
Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt
den föftroendevalde finner lämpligt.

Beslutsunderlag

o

Motion.

Morgan E Andersson
Kommu nstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till
Berny Dahlberg (SD

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post

75
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DrarieplanbeteCkn.

\KtöTnlzvq_
Motion från SD.Mellerud

Med tanke på hur privatpersoner ställer upp och donerar, volontär arbetar och så vidare för de äldre
ensamsittandes skull borde det inte vara orimligt att politikerna som sitter i kommunfullmäktige drar sitt
stå

till stacken.

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

Viföreslår därför att:
Samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på

2ffi kronorfiullmäktigemöte från och

med Maj månad 2020 och året ut.
Den samlade summan av detta används

till att sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre

och ensamma målgruppen.

2020-04-t9
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i

ng

2020-09-30

en

Änrnor r+

Dnr KS 20201550

nträdespla n för komm u nfu I I mä ktige, kom
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2O2l
Sa mma

m u nstyrelsen,

Arbetsutskoftets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021 enligt följande:

Kommunfullmäktige

januari
Ons 24 februari
Ons 24 mars
Ons 27

april
Ons 26 maj
Ons 22 juni
Ons 21

Ons 22

september

Ons 19 oktober
Ons 17 november
Ons 15 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 202L för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen

januari
Ons 10 februari
Ons 10 mars
Ons 13

april
Ons 5 maj
Ons 9 juni

augusti
Ons 8 september

Ons 7

Ons 11

Ons 6 oktober
Ons 2 november

Ons 1 december

Komm unstyrelsens arbetsutskott

januari
Tis 26 januari
Tis 9 februari
Tis 23 februari
Tis 9 mars
Tis 23 mars
Tis 12

Tis 6 april

Tis 10 augusti

Tis 5 oktober

Tis 20 april

Tis 24 augusti

Tis 19 oktober

Tis 4 maj

Tis 7 september

Tis 2 november

Tis 25 maj

Tis 21 september

Tis 16 november

Tis B juni

Tis 30 november

Tis 22 juni

Tis 14 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Mån B

mars

Tis 4 oktober

Tis 6 april

Tis 5 oktober

Tis 9 mars

Miljö- och hälsorådet
Mån 15

februari

Mån 17 maj

Mån 13

september

Mån 6 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 $ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 5 i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.
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Beslutsunderlag

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.
o Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, g 294.

78

SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

g 294

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-22

15

Dnr KS 2020/550

för komm u nful lmä ktige, komm u nstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2O2L
Samma nträdesplan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kom m unfu llmä

ktige faststä ler samma nträdespla n 202 1 en ligt följande :
I

Kommunfullmäktige

januari
Ons 24 februari
Ons 24 mars
Ons27

april
Ons 26 maj
Ons 22 juni
Ons

2l

Ons22

september

Ons 19 oKober
Ons 17 november
Ons 15 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 202L för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen

januari
Ons 10 februari
Ons 10 mars

april
Ons 5 maj
Ons 9 juni

Kom m unstyrelsens

a

Ons 13

januari
Tis 26 januari
Tis 9 februari
Tis 23 februari
Tis 9 mars
Tis 23 mars
Tis 12

Kom m u nstyrelsens
Mån 8

augusti
Ons 8 september

Ons 11

Ons 7

Ons 6 oktober
Ons 2 november

Ons 1 december

rbetsutskott
Tis 6 april

Tis 10 augusti

Tis 5 oktober

Tis 20 april

Tis 24 augusti

Tis 19 oktober

Tis 4 maj

Tis 7 september

Tis 2 november

Tis 25 maj

Tis 21 september

Tis 16 november

Tis 8 juni

Tis 30 november

Tis 22 juni

Tis 14 december

arbetsutskott (ekonom i)

mars

Tis 6 april

Tis 4 oktober

Tis 9 mars

Tis 5 oktober

Miljö- och hälsorådet
Mån 15

februari

Mån 17 maj

Mån 13

september

Mån 6 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.

Justerandes

79

Utdragsbestyrkande

SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens a rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-22

16

Enligt 5 g i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan, Av 25 $ i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

.

Kommunstyrelseförvaltningens

Förslag

tjänsteskrivelse med bilaga.

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021
enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 202Lför kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justera
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Kom m u n styrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2020-09-02

i

nge

n

Diarienummer

Sida

KS 2020/ss0

1 (3)

Kommunstyrelsen

nträdespla n för kom m u nfu I I mä ktige, kom
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2O2L

Sa m ma

Förslag

mu

nstyrelsen,

till beslut

Kommunfullmä ktige fastställer sammanträdesplan 2021 enl igt följande:

Kommunfullmäktige

januari
Ons 24 februari
Ons 24 mars
Ons 27

april
Ons 26 maj
Ons 22 juni
Ons 21

Ons 22

september

Ons 19 oktober
Ons 17 november
Ons 15 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 202L för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen

januari
Ons 10 februari
Ons 10 mars
Ons 13

Komm u nstyrelsens

januari
Tis 26 januari
Tis 9 februari
Tis 23 februari
Tis 9 mars
Tis 23 mars
Tis 12

augusti
Ons 8 september

april
Ons 5 maj
Ons 9 juni

Ons 7

a

Ons 11

Ons 6 oktober
Ons 3 november

Ons 1 december

rbetsutskott

Tis 6 april

Tis 10 augusti

Tis 5 oktober

Tis 20 april

Tis 24 augusti

Tis 19 oktober

Tis 4 maj

Tis 7 september

Tis 2 november

Tis 25 maj

Tis 21 september

Tis 16 november

Tis

B

juni

Tis 30 november

Tis 22 juni

Tis 14 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Mån B

mars

Tis 4 oktober

Tis 6 april

Tis 5 oktober

Tis 9 mars

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförva ltn ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

i

464 BO MELLERUD
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KOMMUN

Datum
2020-09-02

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2020/ss0

2 (3)

Miljö- och hälsorådet
Mån 15

februari

Mån 17 maj

Mån 13

september

Mån 6 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 $ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 $ i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

o

Kalender 2021.

Ingrid Engqvist

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Chefssekreterare

0530-181 04
ingrid.engqvist@mellerud.se
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ARENDE 15

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 $ bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion
Motion om att det ska bli
avgiftsfritt att lämna sopor
tör privatpersoner vid

Dnr

Inkom

KS 20171464 2017-08-15

Inlämnad av

Aktuell status

Anette Levin
(L)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

unnebyns återuinningscentral samt att öppettiderna ses över för ökad
H

tillqänqliqhet
Motion om att ingen
K520171733 z0L7-12-20
enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha ansvar för
fler än 25 medarbetare
Motion om plan för
utvecklingen av lek-

KS 2018/12s 20LB-02-20

och aktivitetsplatser

Motion om att utreda

KS

2018/s19 20rB-08-27

möjligheterna att inrätta/
bygga ett säkert och tryggt
sätt att ta sig över E45 och

Utreds av kommunRoland Björndahl
styrelseförva ltn i ngen
(M)

Daniel Jensen
(KD)

Utreds av samhällsbyggndslörvaltninqen

Jörgen Eriksson
(KrM)

Utreds av samhällsbyggndslörvaltningen

Rv 166

Motion om att hela
Åsensbruk ska leva
Motion om att Melleruds
kommun upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt

K520201250 2020-04-09

KS 20201288 2020-o4-23

85

Michael Melby

(s)

Utreds av kommunchrralcofÄnra ltn i nnan

Utreds av samMartin Andersson hällsbyggnds(SD)
lörvaltningen
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gen

Motion
Motion om att samtliga

politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt
arvode på 200 kronor/
Fullmäktigemöte från och
med maj månad 2020 och
året ut att användas till

Dnr

Inkom

KS2020lZB9 2020-04-23

Inlämnad av
Berny Dahlberg

Aktuell status
KS 9/10

(SD)

iulhälsning till äldre och
,.nsamma

Motion om att taxan för
uteserueringar i Melleruds

K520201447 2020-06-22

(SD)

kommun tas bort
permanent

Beslutsunderlag

r

Liselott Hassel

Arbetsutskottets beslut 2020-09-22,5 296.
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Utreds av samhällsbyggndsförualtningen

SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-22

19

5 2e6

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts rärdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 5 bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning,
Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion

Inkom

Dnr

Motion om att det ska bli
KS 20L71464 2017-08-15
avgifufritt att lämna sopor
tör privatpersoner vid
H unnebyns återuinnings:entral samt att öppetliderna ses över för ökad

Inlämnad av

Aktuell status

Anette Levin

Utreds av samhällsbyggndsförualtningen

(L)

tillqänqliqhet
l4otion om att uppföra en

KS20L7l46s 2017-08-15

Fast scen vid parken P D
Lu nd

N4otion

om plan för

K520L71733 2017-17-20

KS 2018/125

20L8-02-20

uWecklingen av lekcch aktivitetsplatser

Motion om att utreda
möjligheterna att inrätta/
bygga ett säkeft och tryggt
sätt att ta sig över E45 och

KF 2319

(L)

grensgata n/Bergsgata n

Flotion om att ingen
enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha ansvar för
ller än 25 medarbetare

Anette Levin

Utreds av kommun-

Roland Björndahl
styrelseförva ltn
(M)

DanielJensen
IKD)

KS

2018/s19 20L8-08-27

Jörgen Eriksson
(KrM)

i

n

ge n

Utreds av samhällsbyggnds-

lörvaltninqen
Utreds av samhällsbyggndsförualtningen

Rv 166
Motion om att hela
Äsensbruk ska leva
Motion om att Melleruds
kommun upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjliqt

J

K5202012s0 2020-04-09

KS2020l2BB 2020-04-23
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Michael Melby

(s)

Utreds av kommunsWrelseförvaltningen

Utreds av samMartin Andersson hällsbyggnds(sD)
lörvaltningen

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens

a

rbetsutskott

Motion

lnkom

Dnr

Motion om att samtliga
politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt
aruode på 200 kronor/
fullmäktigemöte från och
med maj månad 2020 och
året ut att användas till
iulhälsning till äldre och

sida
20

2020-09-22

KS 2020/289 2020-04-23

tnlämnad av
Berny Dahlberg

Aktuell status
KSAU 2219

(SD)

ensamma
Motion om att taxan for
uteserueringar i Melleruds
kommun tas bort
permanent

Förslag

K52020/447 2020-06-22

Liselott Hassel
(SD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och
beslutar att beredningen ska fotsätta.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

lusterandes
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Utdragsbestyrkande
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gen

ARENDE 16

Redovisning av obesvarade medborgaförslag
Arbetsutskoftets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer aft handlägga ärendet,
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i apriloch oktober.
Följa nde med borga rförslag anmä ls som obesva rade

Medborsarförslag
Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks

lätort tillgängligt för

:

Dnr

Inkom

Inlämnad av

Aktuell status

K520t71327

2017-06-08

Paula Jacobsson

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

allmänheten daqtid

Medborgaförslag om
utökning av befintlig
hundrastqård i Mellerud

KS 2018/170 2018-03-09

Maria Ihr6n

KSAU 19/10

Medborgarförslag om en
större hundrastgård i
Mellerud

KS 2018/213 20L8-O3-27

Carina
Bengtsson

KSAU 19/10

Medborgarförslag om
skyltar på de mest
rykeltrafikerade vägarna för KS20191342 2018-05-15
att påminna bilister att de
behöver visa mer hänsyn för
de oskyddade cyklisterna

Jesper
Andersson

Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstqräsplanen

Lennart Nor6n

KS 2018/3ss

2018-0s-24

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltninqen
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nstyrelsefö rva ltn
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nge
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n

Medborgalförslag

Inkom

Dnr

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppetjälls hotell och
KS 2018/360 2018-0s-28
vandrarhem och
Kroppefjälls barnstuga i
Dals Rostock

lnlämnad av

Aktuell status

Dan Pettersson

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Medborgatförslag om

Utreds av samhälls-

farthinder på P D
Lundqrensgatan i Mellerud
Medborgatförslag om
hastighetsbegränsning
Åsensbruk

i

Medborgarförslag om
utökade öppettider på
Hunnebyns återvin ningscentral

KS 2018/49s

2018-08-14

Inger Claesson

byggnadsförualtninqen

KS 2018/s69

2018-09-25

Utreds av samhällsValentina Berisha byggnadsförualtningen

KS20r9l677 2018-11-12

Carina BladEriksson

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

KS 20L9/67

20L9-02-L4

lngvar Lisius

KSAU 19/10

Medborgarforslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid KS20r9l34r 2019-06-11
Söderqatan i Mellerud

Vlona Skoogh

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltninqen

Lars-Göran
Johansson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om

utökad hundrastgård
området mellan

i

Viaduktgatan - Storgatan lärnväqsqatan i Mellerud

Medborgarförslag om

KS 2019/345

utegym i Sunnanå

2019-06-20

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

K520191416 2019-08-19

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan
Mellerud

K520L91443 2019-09-06

Utreds av samhällsJesper Lundquist byggnadsförualtninqen

Yvonne och
i

Medborgarförslag om att
KS 20L91s47 2019-11-06
kartlägga ödehus på landet

Steefan

Utreds av samhällsbyggnadsförvalt-

Mårtensson

ninqen

Karl-Ivar
Karlsson

Utreds av
kommunstyrelselörvaltningen

Medborgaförslag om
uppgradering av teknisk

utrustning m.m.

i

Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i
kommunhuset

KS 2019/s6B

2019-11-13
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Ingvar Lisius

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen
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Medborsalförslag

Inkom

Dnr

Medborgarförslag om
belysning över stora bron

I' nlämnad av

Utreds av samhällsi

KS 2019/636 2019-12-L6

Persson

lr"nr.,

Håverud

Utreds av samhälls-

K5202016

2020-01-03

Olausson byggnadsförualt-

ningen

Medborgarförslag om att en
lampa sätts upp på yttre
KS 2020163
båtrampen i Sunnanå hamn

2020-0r-29

1.,.,,,,un

KSAU 19/10

lAndersson

Medborgarförslag om
utbyggnad av glasskiosken
på Köpmantorqet

K520201232 2020-04-oL

Medborgarförslag om
hundrastgård i Äsensbruk

K520201345 2020-05-13

uaen
luu,.ina

Utreds av samhällsbyggnadsförualtninqen
Utreds av samhälls-

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid

KS 20201427

2020-06-15

Rådaskolan

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid

K520201428 2020-06-15

Rådaskolan

ronunrron byggnadsförvaltlon,,u

ninqen

lnnnit<a Ahlqvist

Utreds av samhällsbyggnadsförualt-

loch Bo
lAndersson

ninqen

lNu;-aritt o.t',

Utreds av samhälls-

lGunnar

byggnadsförualt-

lJohunrron

ninqen

Vledborgaförslag om

Utreds av samhälls-

aktivitetsparken vid

KS 20201434 2020-06-16

Rådaskolan

ruirrron

Medborgarförslag om

K520201s02 2020-08-04

lritidsbank

Utreds av samhällsKlingborg byggnadsförualtningen

lrunnun

lRnd"r*on

Medborgarförslag om en
större hundrastgård i

KS 20201s40 2020-oB-28

Mellerud

byggnadsförualtninqen

lr-"nu

Medborgaförslag om att vid
fulla återvinningscontainrar
K520201453 2020-06-24
meddelar Melleruds
kommun om tömninq

lcu,,,nu

Utreds av
kommunstyrelsetörualtningen
KSAU 19/10

lBengtsson

i

K520201s46 2020-08-31

ma Borghult

l-,.

Beslutsunderlag

.

byggnadsförualtninqen

Medborgarförslag om

försäljning av mottaget
material vid återvinningsstationen Hunnebyn

Medborgarförslag om att
bygga ut hundrastgården
Mellerud

Aktuell status

Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, g 297
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KSAU 19/10

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kom mu nstyrelsens

a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-22

2t

s2e7

Redovisning av obesvarade medborgaförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på

fullmäktiges ordinarie sammanträden iapril och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:

Medborgaförslag
Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks

tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid

Inkom

tnlämnad av

KS 20L71327

2017-06-08

Paula Jacobsson byggnadsförualt-

Utreds av samhällsningen

Medborgarförslag om

utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud
Medborgaförslag om en
större hundrastgård i

KS 2018/170 2018-03-09

lVaria lhr6n

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltninqen

KS 2018/213

2018-03-27

Mellerud

Carina
Bengtsson

N4edborgaförslag om
skyltar på de mest

rykeltrafikerade väga rna för KS 20L81342 2018-0s-1s
att påminna bilister att de
behöver visa mer hänsyn för
Ce

Aktuell status

Dnr

Jesper
Andersson

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Utreds av samhälls-

byggnadsförvaltningen

oskyddade cyklisterna

Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstqräsplanen

Justerandes sign

KS 2018/3ss

20LB-O5-24

92

Lennaft Nor6n

Utdragsbestyrkande

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

SAM MANTRÄPTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

sida
22

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens

a

2020-09-22

rbetsutskott

Medborgaförslag

Inkom

Dnr

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
KS 2018/360 2018-05-28
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och
Kroppefjälls barnstuga i
Dals Rostock

Fledborgaförslag om
Farthinder på e o

KS 2018/495 2018-08-14

Inlämnad av

Aktuellstatus

Dan Pettersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

lnger Claesson

Utreds av samhällsbyggnadsförualt-

Lundgrensgatan i Mellerud

ninqen

Medborgaförslag om

Utreds av samhälls-

hastighetsbegränsning
Äsensbruk

i

KS 2018/569 2018-09-2s

Valentina Berisha byggnadsförualtningen

Medborgaförslag om
utökade öppettider på
Hunnebyns
återuinninqscentral

K520181677 2018-11-12

Carina BladEriksson

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Medborgarförslag om

utökad hundrastgård i
området mellan
Viaduktgatan - Storgatan lärnväqsqatan i Mellerud

20L9-02-L4

KS 2019167

Medborgarförslag om
utegym i Sunnanå

KS

Fledborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 20191416 2019-08-19

2019/345 2019-06-20

Utreds av samhälls-

Mona Skoogh

KS20t9/443 2019-09-06

Lars-Göran

lohansson

n

sson

Medborgaförslag om
uppgradering av teknisk
utrustning m.m. i
Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i
kommunhuset
Justerandes

KS 2019/s6B

{ffif

Karl-Ivar
Karlsson

2019-11-13

93

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Utreds av samhällsLundquist byggnadsförvaltninqen

Mellerud

Medborgaförslag om att
KS2019/547 2019-11-06
kartlägga ödehus på landet

byggnadsförualtninqen

ne och
i

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Medborgarförslag om att
snygga tillf.d. lekplatsen vid KS 20L9/34t 2019-06-11
Södergatan i Mellerud

Vledborgaförslag om
åtgärder på Råggatan

lngvar Lisius

Utdragsbestyrka nde

Lisius

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av

kommunstyrelselörualtningen

Utreds av
kommunstyrelseförualtningen

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

a

SAM MANTNÄOESPNOTO

rbetsutskott

Medborgalförslag
f4edborgarforslag om
belysning över stora bron

i

sida

2020-09-22

23

lnkom

Dnr

KOIL

Sammanträdesdatum

lrnumnao

KS 2019/636 2019-L2-16

"u

Persson

ir"n".,

Håverud

Aktuell status
Utreds av samhällsbyggnadsförvaltninqen

Medborgarförslag om

försäljning av mottaget
material vid

KS 2020/6

2020-01-03

Utreds av samhällsRichard Olausson byggnadsförualt-

återvin n i ngsstationen
Hunnebyn

ningen

Medborgarförslag om att en
lampa sätts upp på yttre
r(s 2020/63
båtrampen i Sunnanå hamn

2020-0L-29

l.,.,r,,un

lRnd.r*on

Medborgarförslag om

utbyggnad av glasskiosken
på Köpmantorget
Medborgarförslag om
hundrastgård i Åsensbruk
Medborgatförslag om
aktivitetsparken vid

K52020/232 2020-04-0r

uaen
]Nu,.ina

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen
Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

K520201345 2020-05-13

Utreds av samhällslon,,u ronunrron byggnadsförualtninqen
I

K520201427

lnnnit<a Ahlqvist
loch Bo

2020-05-15

Rådaskolan

lAndersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Maj-Britt och

Fledborgarförslag om
aktivitetsparken vid

K520201428

Rådaskolan

Itnsson

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid

av samhälls-

15
n

Utreds av samhällsKS 20201434

Nilsson

16

Rådaskolan

Medborgarförslag om att vid
fulla återvinningscontainrar
K520201453
meddelar Melleruds
kommun om tömning
Medborgarförslag om
fritidsbank

av samhällsrvalt-

Klingborg
ingen

nnah

K52020/s02

Utreds av
kommunstyrelseItni

[4edborgaförslag om en
större hundrastgård i

K520201s40

ZB

K520201546

31

av samhällsnadsforvalt-

rina

Mellerud

Medborgaförslag om att
bygga ut hundrastgården

i

Mellerud

Borghult

av samhällsbyggnadsförvaltnt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

94

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLT

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens

Förslag

a

2020-09-22

rbetsutskott

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes

95

Utdragsbestyrkande

sida
24

MELTERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

2020-09-30

gen

ARENDE 17

Redovisning av besvarade medborgadörslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt for kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarforslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden iapril och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:

Medborgaförslag

Inkom

Beslut

2017-rr-n

Kommunstyrelsen beslutade den
12 augusti 2020 att anse
medborgarförslaget som besvarat
med hänvisning till att förslaget
kommer att tas med i det arbete
som pågår med framtagandet av
en plan för gång- och cykelväqnätet inom Melleruds kommun

KS 20171636

Medborgarförslag om att en cykelbana
byggs från Mellerud till Håverud

KS 2018/154

Medborgarförslag om att
2018-03-07
vårdnadsutredningar, gällande att
statistik över utredningarnas förslag ska
tas fram och publiceras
KS 2018/218

Medborgaförslag om att Melleruds
kommun gör den öppna verksamheten
inom socialpsykiatrin tillgänglig även på
helger

2018-03-28

96

Socialnämnden beslutade den
20 april 2020 att avslå medborgarförslaget då det saknar
laglig grund

Socialnämnden beslutade den
26 augusti 2020 att anse
medborgaförslaget besvarat med
stöd av att verksamheten anpassas
utifrån deltagarnas behov och
aktivitetsplan, vid behov kommer
Cet även att vara öppet på helqer.

FöREDRAGNINGSLISTA
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i

n

2020-09-30

ge n

Medborgadörslag

Inkom

KS 2019/185

Medborgarförslag om att byta ut
2019-04-01
Kroppefjällsfilmen på biblioteket mot den
nya digitala och uppdaterade versionen

KS

20r912t6

Medborgarförslag om att Melleruds
kommun anställer en person som ger
stöd till personer med syn- och/eller
hörselnedsättninq

2019-04-10

KS 20191460

F'ledborgaförslag om att öka demokratin 20t9-09-17
cch förståelsen om EU

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-09-22,5 298.

97

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden
beslutade den 9 mars 2020 att
bifalla medborgarförslaget om att
Framställa och tillhandahålla en
Cigital kopia av Kroppefjällsfilmen
För utlåning på kommunbiblioteket
men att avslå att ha digitala kopior
av Kroppefjällsfilmen till försäljning.
Socialnämnden beslutade den
27 maj 2020 att avslå
medborgarförslaget då det saknas
ekonomiska förutsättningar till att
inrätta en sådan tjänst.
Kommunstyrelsen beslutade den
9 september 2020 att bifalla
medborgarförslaget genom att
kommunchefen får i uppdrag att
kontakta Högskolan Väst om
intresse för en studentuppsats.

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
Komm

u

nstyrelsens

a

rbetsutskott

2020-09-22

sida
25

s 2e8

Redovisning av besvarade medborgaförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag,
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oKober.
Följa nde med borga rförslag

an

mäls som besva rade

Medborgaförslag

:

Inkom

Beslut

20t7-tl-n

Kommunstyrelsen beslutade den
12 augusti 2020 att anse
med borgarrörslaget som besva rat
med hänvisning till att förslaget
kommer att tas med i det arbete
som pågår med framtagandet av
en plan för gång- och cykelvägnätet inom Melleruds kommun,

K520171636
Medborgarförslag om att en cykelbana
byggs från Mellerud till Håverud

KS

2018/1s4

N4edborgaförslag om att
2018-03-07
vårdnadsutredningar, gällande att
statistik över utredningarnas förslag ska
las fram och publiceras

Socialnämnden beslutade den
26 augusti 2020 att anse

KS 2018/218

Medborgarförslag om att Melleruds
kommun gör den öppna verksamheten
inom socialpsykiatrin tillgänglig även på
helger

Ju

Socialnämnden beslutade den
20 april 2020 att avslå medborgarförslaget då det saknar
laglig grund

med borgarförslaget besva rat med

2018-03-28

stöd av att verksamheten anpassas
utifrån deltagarnas behov och
aktivitetsplan, vid behov kommer
det även att vara öppet på helger,

Utdragsbestyrkande

stera n
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Sammanträdesdatum
Komm unstyrelsens

a

2020-09-22

rbetsutskott

Inkom

Medborgatförslag

Medborgarförslag om att byta ut

Kroppefjällsfilmen på biblioteket mot den
nya digitala och uppdaterade versionen

2019-04-01

KS 201912L6

Medborgadörslag om att Melleruds
kommun anställer en person som ger
stöd till personer med syn- och/eller
hörselnedsättninq

2019-04-10

KS 2019/460

Medborgarförslag om att öka demokratin 2019-09-17
och förståelsen om EU

till beslut

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden
beslutade den 9 mars 2020 att
bifalla medborgaförslaget om att

KS 2019/185

Förslag

framställa och tillhandahålla en
digital kopia av Kroppefiällsfilmen
för utlåning på kommunbiblioteket
men att avslå att ha digitala kopior
av Kroppefjällsfilmen till försäljning.
Socialnämnden beslutade den
27 maj 2020 att avslå
medborgarförslaget då det saknas
ekonomiska förutsättningar till att
inrätta en sådan tjänst.
Kommunstyrelsen beslutade den
9 september 2020 att bifalla
medborgaförslaget genom att
kommunchefen får i uppdrag att
kontakta Högskolan Väst om
intresse för en studentuppsats.

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): KommunfullmäKige godkänner redovisningen

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sig

sida
26
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MELLERUDS KOMMUN
Kom mu nstyrelseförva ltn

i

n

gen

2020-09-30

Änenoe zo

Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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Kom m u nstyre lseförva ltn

i

n

gen

2020-09-30

ARENDE 21

Rappofter
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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