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Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Henrik Sandberg (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
Övriga 
Karl-Olof Petersson kommunchef 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Eva Pärsson (M)  
Val av ersättare för justerare – Michael Melby (S)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 5 april 2022, klockan 16.00 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Plan för arbetet med barn och unga (0-20 år) 

avseende tandhälsa, fetma och språkförstående, 
delrapport  

Glenn Nordling, kl. 08.35 
 
 

3 

2  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - 
årsredovisning för verksamhetsåret 2021  
 

Elisabeth Carlstein, kl. 08.50 
BILAGA 
 

6 

3  Revisionsrapporterna Granskning av årsredovisning 
2021 och Granskning av god ekonomisk hushållning 
2021 

Elisabeth Carlstein 
 

29 

4  Ekonomiinformation 
 
 

Elisabeth Carlstein 46 

5  Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m. 
 
 

Peter Mossberg, kl. 09.45 
Fredrik Olausson 
Lars-Göran Berg 
Elisabeth Carlstein 

50 

6  Svar på motion om att utreda möjligheterna att 
inrätta/bygga ett säkert och tryggt sätt att ta sig 
över E45 och Rv 166 

Patrik Storm, kl. 10.05 
Magnus Olsson 

52 

7  Svar på medborgarförslag om belysningsstolpe på 
kullen vid grönområdet på Erlandserud  
 

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

57 
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8  Svar på medborgarförslag om två hundrastplatser i 

Åsensbruk  
 

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

62 

9  Svar på medborgarförslag om belysning längs 
gång- och cykelvägen mellan Odengatan och 
Ängenäsgatan  

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

67 

10  Svar på medborgarförslag om att plantera japanska 
körsbärsträd längs grönområde vid Österrådaplan  
 

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

72 

11  Svar på medborgarförslag om att använda 
kommunens drönare för att lokalisera och förstöra 
måsbon inom tätbebyggt område  

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

77 

12  Vindkraftverkstransporter genom Mellerud 
 
 

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

80 

13  Samhällsbyggnadsfrågor 
 
 

Magnus Olsson 81 

14  Redovisning av turismåret 2021 
 
 

Eva Nilsson-Olsson, kl. 13.00 
BILAGA 

82 

15  Ansökan om medel till Konstvandring i Dalsland 
2022 
 

Karl-Olof Petersson 84 

16  Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - 
redovisningar  
 

Ingrid Engqvist 
BILAGA 

88 

17  Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2022 - 
utbetalningar   
 

Ingrid Engqvist 92 

18  Aktuella frågor 
 
 

 97 

19  Rapporter 
 
 

 98 

20  Företagsbesök 
 
 

Jenni Hagman,  kl. 14.15 99 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

ARENDE 1 Dnr KS 20211637

Plan för arbetet med barn och unga (0-20 år) avseende tandhälsa,
fetma och språ kförstående, del rappoft

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisn ingen av del ra pporten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2021, S 130, att anta en motion om att
Melleruds kommun förstärker insatserna för barns och ungas hälsa i den del som avser
tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en plan för arbetet med barn och unga (0 - 20 år) i Melleruds kommun.

Arbetsutskottet beslutade den 30 november 202t, 9 4L2, aft ge folkhälsostrategen i uppdrag
att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0-20 år) avseende tandhälsa, fetma och
språkförstående. En delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 5 april 2022.

Beslutsunderlag
o KommunfullmäKiges beslut 2021-LL-L7, 9 L30
o Arbetsutskottets beslut 202L-LL-30, g 4L2.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-30

sida
26

S 412 Dnr KS 20211637

Plan för arbetet med barn och unga (0-20 år) avseende tandhälsa,
fetma och språkförstående, uppdrag

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge folkhälsostrategen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0-20 år)
avseende tandhälsa, fetma och språkförstående,

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 202L, g 130, att anta en motion om att
Melleruds kommun förstärker insatserna för barns och ungas hälsa i den del som avser

tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en plan för arbetet med barn och unga (0 - 20 år) i Melleruds kommun.

Beslutsunderlag
. Kommunfullmäktiges beslut 202L-LL-17, S 130.
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge folkhälsostrategen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0-20 år)
avseende ta nd hä lsa, fetma och språ kförstående.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den xx n<rx2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till

Folkhälsostrategen

lusterandes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

KommunfullmäKige

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammantrådesdatum
2O2L-TL.T7

sida
4

s r3o Dnr KS 202L/277

Svar på motion om att Melleruds kommun förstärker insatserna för
barns och ungas hälsa

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta motionen, i den del som avser tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0 - 20 år)
i Melleruds kommun.

2. i övrigt anse motionen som besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår ien motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att

. uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt arbeta fram en plan där kommunens alla

verksamheter involveras för att placera Melleruds kommuns barn och unga (0 - 20 år)
minst i nivå med medelvårdet bland kommunerna i Västra Götaland vad gäller barns och

ungas hälsa.

Beslutsunderlag

r Motion
. Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse,r Arbetsutskottets beslut 2021-tL-02,5 356,
r Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, 9232.

Förclag till beslut på sammanträdet

Michael Melby (S) och Karin Nodin (C): Bifalltill kommunstyrelsens fdrslag enligt följande:

KommunfullmäKige beslutar att

1. anta motionen, i den del som avser tandhälsa, fetma och språKörståelse, genom att ge

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0 - 20 å0
i Melleruds kommun.

2. i övrigt anse motionen som besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden frägar pä förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till
Michael Melby
Marianne Sand Wallin
Kommunstyrelsen

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

ÄRenor z Dnr KS 20221146

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2021-

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet f ör 2021 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för
verkamhetsåret 2021 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som
föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihetför 202L.

Förbundet redovisar för år 202L ett resultat om 757 tkr, varav sotningsverksamheten -476 tkr
och räddningstjänsten 1 233 tkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader. Ärets
negativa resultat inom sotningsverksamheten härrörs till uteblivna intäkter, vilket bland annat
beror på att kunder inte velat släppa in personal i hemmet under rådande pandemi. Tidigare
år balanserades sotningsverksamhetens över- och underskott mellan åren så att ingen
resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god redovisningssed.
I not till det egna kapitalet specificeras vad som avser sotningsverksamheten.

Revisionen bedömer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med
de finansiella mås som direktionen fastställt i budget för 202L Däremot görs bedömningen att
verksamhetens må1, utifrån årsredovisningens återrapportering, delvis är förenligt med de av
direktionen fastställa mål för god ekonomisk hushållning. Revisionen rekommenderar
direktionen att uWeckla redovisningen avseende gode ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2021
med begäran om ansvarsfrihet.

o Revisionsberättelse.
o Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2021.
o Revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning 2021,
. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 202L-02-24, 9 5.
o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-03-18, S 13
o Kommu nstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-2t K520221146

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(2)

Kommunfullmäktige

N orra Alvsborgs rädd n i n gstjä nstförbu nd - å rsredovisn i n g för
verksamhetsåret 2O2L

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar forbundsdirektionen
för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroende-
valda idetta organ ansvarsfrihetför 202L års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRf), bokslut och årsredovisning
för verksamhetsåret 202I har godkänts av direktionen och granskats av revis-
ionen som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för
202r.

Förbundet redovisar för är 202I ett resultat om 757 tkr, varav sotningsverksam-
heten -476 tkr och räddningstjänsten 1 233 tkr, vilket främst förklaras av lägre
pensionskostnader. Ärets negativa resultat inom sotningsverksamheten härrörs till
uteblivna intäkter, vilket bland annat beror på att kunder inte velat släppa in perso-

nal i hemmet under rådande pandemi. Tidigare år balanserades sotningsverksam-
hetens över- och underskott mellan åren så att ingen resultatpåverkan uppkom i

verksamheten, vilket inte var förenligt med god redovisningssed. I not till det egna
kapitalet specificeras vad som avser sotn ingsverksam heten.

Revisionen bedömer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är
förenligt med de finansiella mås som direktionen fastställt i budget för 2021. Däre-
mot görs bedömningen att verksamhetens må1, utifrån årsredovisningens återrap-
poftering, delvis är förenligt med de av direktionen fastställa mål för god ekono-
misk hushållning. Revisionen rekommenderar direktionen att uWeckla redovis-
ningen avseende gode ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 202I
med begäran om ansvarsfrihet.

r Revisionsberättelse.
. Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2021.
. Revisionsrappoften Granskning av god ekonomisk hushållning 2021.
o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2OZL-02-24, 5 5.
. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-03-18, g 13.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
s502-2776

Organisationsnummer
212000-14887
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KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbu nd

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-21 KS 20221146

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Sida

z (2)
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Ingrid Engqvist

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

lnfo < lnfo@brand 1 1 2.se>

den 21 mars202210:11
Färgelanda kommun; Kommunstyrelsen; Kommunen; Vänersborgs kommun
Hans Därnemyr; Monica Hanson

Begäran om ansvarsfrihet år 2021, NÄRF

PWC Granskningsrapport av årsredovisning 2021 - signerad.pdf; PWC

Granskningsrrapport god ekonomisk hushållni ng 2021 -signerad.pdf;
Revisionsberättelse 2021 NÄRF revisorer - signerad.pdf; 5 Ärsredovisning 2021.pdf;
Proto ko I ls ut dr ag 2022-02-24 95.pdf ; Proto ko I I sut dr ag 2022-03 - 1 8 S 1 3. pdf; Be g ä ra n

om a nsva rsf ri het för verksa mhets äret 2021 NÄRF. pdf

Prioritet: Hö9

Översänder begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsär 2O2Lför Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
NÄRF d nr 5010-2022-L34-8.

Se bifogade filer för mer information.

Med vänlig hälsning,

Ann Gustavsson
Fö rva ltn ingsassistent
os20-48 s9 27

www.brandL12.se

Norra Älvsborgs
Räddni ngst jänstförbund

GDPR - Dataskyddsförord ningen
Läs om hur vi hanterar oersonuoosifter och skvddar dina rättieheter enlist las
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Norra Älvsborgs
Räddni n gstiänstförbund

Datum
2022-02-24

Diarienr
5070-2022-134-1

5 5 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021
ruÄRf har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2021 inkl. resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys. Förtroendevalda revisorer har utfört bokslutsgranskning för
ve rksa m hets är et 2023..

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2A2I
inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Vidare föreslås direktionen besluta, att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva
medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021,

under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

lngen undertecknad revisionsberättelse har kommit NÄRF tillhanda inför direktionssammanträdet.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsär 2021inklusive
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen beslutade att bordlägga beslutspunkt i del avseende begäran om ansvarsfrihet.
Direktionen har, inför sammanträdet, inte haft möjlighet att ta del av revisionsberättelse från
revisorerna. Direktionen beslutade att kalla till ett extra direktionssammanträde i ärendet.

n\nr
'--lNl

Norra Ätvsborgs
Rådd ni ngstjånstförbu nd

Larmvägen 1
461 38 Trotthåttan

Telefon växel:
052L-26 59 00
Organisationsnr:
222000-0950

E-post:
info@brand112.se
Webb:
www.brandLL2.se
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Norra Älvsborgs
Räddn i n gstjänstförbund

nstförbund

Datum
2022-03-1.8

Diarienr
so10-2022-734-4

5 13 Återupptagande av ärende $5 från direktionssammanträde 2022-02-24 avseende revision och

beslut om begäran av ansvarsfrihet för verksamhetsäret2O2L

Direktionen beslutade vid sammanträde 2022-O2-24 S 5 att fastställa bokslut och årsredovisning för
verksamhetsär 2021. inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Vidare beslutade

direktionen att flytta fram beslutspunkt avseende revision och begäran om ansvarsfrihet, detta då

undertecknad revisionsberättelse inte hade inkommit till NÄRF.

Förtroendevalda revisorer och PWC har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 202L.

Undertecknad revisionsberättelse för är 2021från förtroendevalda revisorer inkom 2022-03-16.

Undertecknad granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning2021- från PWC inkom

2022-03-18 innan direktionssammanträdet förklarades öppnat. Direktionen saknar undertecknad
granskningsrapport avseende årsredovisning2O2T men har sedan tidigare tagit del av erhållet utkast.

Direktionen föreslås besluta att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlems-

kommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 202L, under
förutsättning att undertecknad granskningsrapport för årsredovisning 2021 överensstämmer med

erhållet utkast när denna inkommer från PWC.

Direktionen förde diskussioner kring PWC:s utförande av revisionsuppdrag. Förbundschef föreslår för
direktionen att besluta att uppdra åt presidium att kalla förtroendevalda revisorer till möte.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att uppdra åt presidium att kalla förtroendevalda revisorer till möte

Direktionen beslutade att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlems-

kommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 202L, under

förutsättning att undertecknad granskningsrapport för årsredovisning 2021 överensstämmer med

erhållet utkast när denna inkommer från PWC.

Älvsborgs
Rä

Larmvägen r
46:. 38 Trollhättan

Telefon växel:
o5zr-26 59 oo
Organisationsnr
2220OO-O950

E-post:
infofå brandrrz.se
Webb:
www.brandrrz.se11



Norra Alvsborgs

Räddn i n gstjänstförbund
Datum

2022-43-2L

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Diarienr
501A-2022-1348

vVLq$*o"l[^,'*
ordförande i

Kommunfullmäktige
Medlemskommuner, NÄRF

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret zOZt

Direktionen har den 24 februari 2022, dnr 5O1O-2022-L34-1 5 5, tagit beslut om fastställelse av

bokslut och årsredovisning för 2021 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödeanalysanalys för
Norra Älvsborgs Rädd ningstjänstförbund.

Revisorerna ha r genomfört boksl utsgra nskning för verksamhetsåret 2021 och avläm nat
undertecknad revisionsrapport till NÄRF,

Direktionen har den 18 mars 2022, dnr SOtO-2022-t34-4 513 beslutat att, uppdra åt ordförande och
Förbundschel att titlskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsår 2021.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Norra Älvsborgs
Rädd n ingstjä nstförbu nd avseende verksa m hetså ret 202 1.

Trollhättan 2022-A3-21

;'
,7/1.a_ faltr,..-, , ,,.t/.'

_/
Hans Därnemyr
Förbundschef

Sändlista

"-/Z'

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad
461. 83 Trollhättan

Bilagor:
r Protokollsutdrag 2A22-A2-24,9 5

r Protokollsutdrag2022-03-18,S13
r Revisionsberättelse är202L,förtroendevalda revisorer
r Granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning 202L, PWC

r Granskningsrapport avseende årsredovisning202L.,PWC
. Ärsredovisning år 2021, NÄRF

Norra Alvsborgs
Rädd ningstjänstf örbund
Larmvågen 1

461 38 Trotthättan

Telefon växel:
0521,-26 59 00
Organisationsnr
222000-0950

E-post:
inf o@brand1L 2.se

Webb:
www. brand1l,2. se

12



Ti I I ftirbundsmedlemmarnas ful lmäktige

Revisorerna
Norra Älvsborgs Räddningstjänstftirbund

Revisionsberättelse for är 2021
Vi har granskat kommunal{tirbundets verksamhet under år 2021. Granskningen har utftirts enligt
kornmunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente.
Granskningen har genomftirts med den iriktning och omfaftning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningsresultat avseende årsredovisning framgår av bifogad revisionsrapporl som utarbetats
av PwC.

Vi bedömer sammantaget att kommunal{tirbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändarnålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen
är tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer sammantaget aft resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt
med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

Direktionen har antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning ibudget2021,
vilket vi ser positivt på, Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamltetens
utfall delvis är ftirenligt med de av direktionen fastställda mål itir god ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning
ur ett verksamhetsperspektiv.

Vi tillstyrker att

Förbundsdirektionen och de enskilda ftirtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning ftir är 2021godkänns.

Trol I hättan 2022-03 - 1 6

'loo.n r,-, /t"---- d a4'Q'""'// Per-ol#BlixtJoacim Magnusson
Utsedd av Melleruds kommun

T

Utsedd av Trollhättans kommun

Utsedd av kommun Utsedd av Färgelanda kommun
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorer i Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund granskat förbundets årsredovisning för perioden 2021-O1-01 -
2A21-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förvaltn in gsberättelse Ja o
Resultaträkning Ja o
Balansräkning Ja o
Kassaflödesanalys Ja o
Noter Förbundet awiker mot LKBR

kap 9 $13 avseende not om

kostnader för räkenskaps-
revision. Not saknas.

Driftredovisning Ja o
I nvesteri n gsredovisn in g Ja o
Sammanställda
räkenskaper

ET
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Innehållsforteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Granskningsresultat

Räkenskaper

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förva ltn i n g s berättel se

Sammanställda räkenskaper

Annan information

1

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

2

y' Signerat 2022-03-18 09:07:58 UTC Oneflow lD 2807541 Sida 3 / 7

16



Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 $ ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 $ LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas tillfullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen

o Kommunallag (KL)
o Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
o Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförls enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-24 och fullmäktige
i respektive medlemskommun behandlar årsredovisningen därefter. Rapportens innehåll
har sakgranskats av forbundschef.

J
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentligal awikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 awikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller i allt väsentligt kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Förbundet awiker mot lag och god sed avseende not om kostnader för
räkenskapsrevision. Not saknas.

Bedömning

Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förva ltn i n gsberätte lse, driftredovisn i n g och i nvesteri n gs redovis n i n g

Förva ltn i n gsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisn ing

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R'14.

lnvesterin gsredovisning

lnvesteringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.

1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kånda för en
välinformerad låsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såvål kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuneriregioner/kommunalfööund och
verksamheter.
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såvål kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner/regioner/kommunalförbund och
verksamheter.
3 Med räkenskaper menar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

4
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Bedömning

Grundat på vår granskning har det intetramkommil några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Arsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper

Bedömning
Kravet på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på förbundets verksamhet och

bedöms således inte.

Datum som framgår av min digitala signering

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhdings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Nona Älvsborgs Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

5
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Deltagare

öHnuNes pRlcEWATERHousEcoopERs AB 556029,6740 sveriqe

Signerot med Svenskt BanklD

Nanrn retunierat från Svenskt BanklD: Sven Daniel Larsson

2022-A348 O9:O7:58 UTC

Datum

Daniel Larssor-r

Auktoriserad revisor. PwC
LeversnskanaI: E-post
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av forbundets födroendevalda revisorer granskat om resultaten för
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligf med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2021.

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för är 2021.

y' Signerat 2022-03-17 09,3227 UIC Oneflow lD 2807632 Sida 2 / B
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning

Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Rekommendationer
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap.20 $ ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella målför god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och

årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12kap.2 $ bedöma om resultaten i

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas tillfullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

r Är årsredovisningens resultat förenligt med de målfullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

o Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation "RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett genom
genomgång av kommunens årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen2A22-A2-24 och därefter
behandlar fullmäktige i respektive medlemskommun årsredovisningen.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef

J
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt i budget 2021 med ekonomisk plan 2O22-2023 ett antal
finansiella mål och verksamhetsmål med koppling tillgod ekonomisk hushållning.

lakttage!ser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga
finansiella mål är uppfyllda.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen framgår under avsnittet om god ekonomisk hushållning en

uppföljning av 64 mål för verksamheten inom 11 olika målområden. I budget 2021 och
ekonomisk plan 2022-2023 finns 20 mäl beslutade inom 11 olika områden kopplade till
god ekonomisk hushållning. Uppföljning av dessa 20 målfinns med i årsredovisningen,
dock inte samlat utan spridda bland övriga mål vilket gör det svårt att få en övergripande
bild av måluppfyllelsen för god ekonomiskhushållning som förbundet har angett i

budget.

Av återrapporteringen i årsredovisningen framgår att 8 av 20 verksamhetsmål är
uppfyllda, att 9 av 20 mäl delvis är uppfyllda samt att 3 av 20 mål inte är uppfyllda

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligf med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

4

Finansiella mål Måluppfyllelse Analys

lntäkterna ska överstiga
kostnaderna enligt
balanskravet

Målet är uppnått Arets resultat uppgick hil|757
tkr och balanskravsresultatet
uppgick till 550 tkr.

God betalningsförmåga på
kort sikt

Målet är uppnått Likviditeten har minskat under
året från 15,7 mnkr till 9,7
mnkr men anses vara fortsatt
hög.

Hög självfinansieri ngsgrad
avseende investeringar

Målet är uppnått lnga nya lån är upptagna
under året.

Soliditeten ska öka eller minst
kvarstå på årets nivå

Målet är uppnått Soliditeten har ökat under
året.
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skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2021.

Direktionen lämnar rngen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för är 2021.

Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Verksamhetsmål

Ja
Samtliga finansiella mål
bedöms vara uppfyllda

Delvis
Av återrapporteringen i

årsredovisningen framgår att 8
av 20 verksamhetsmål är
uppfyllda, att 9 av 20 mäl
delvis är uppfyllda samt att 3
av 2A mäl inte är uppfyllda.

o

5
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att:

Att använda riktvärden för samtliga finansiella mål. Där målet idag ska vara "hö9"

respektive "god" komplettera med ett riktvärde för vad det innebär för NÄRF.

Att i målsättning gällande verksamhetsmålen fundera på vad som är målet för
förbundet och kanske inte ta med sådana målsom är av karaktär
arbetsuppgifter.

Att se över strukturen i återrapportering av de mål som är antagna i budget med

koppling till god ekonomisk hushållning.

Datum som framgår av min digitala signering.

Anna Gröndahl

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorema i Nona Älvsborgs Råddningstjänstförbund enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplanen. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

a

a

a
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Deltagare

ÖHRr-trues pRtcEwATERHousEcoopERs AB 556029-6740 sverige

Signerot med Svenskt BsnklD

Namn returnerat från Svenskt BarrklD: Arrna 6rondahl

2O22-O3-17 09:32:27 UTC

Datum

A.nrra Gröndalrl

Sakkunnigt bitraide, uppdragsledare, PwC
Levetanskanerl: E-post
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförualtn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

ARENDE 3 Dnr KS 2022/139

Revisionsrappofterna Granskning av årsredovisning 2021 och
Granskning av god ekonomisk hushållning2O2l

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat,

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

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat avseende god ekonomisk hushållning.

Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att förvaltningsberättelse,
driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättat enligt lagstiftning och god
redovisningssed samt att resultatet inte är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga
mål fullmäktige fastställt i budget 2021.

Beslutsunderlag

o Revisionsrapport Granskning av god kommunal hushållning 2021
o Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2021
. Revisorernas utlåtande
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ng en

Datum Diarienummer
2022-03-21 KS 20221139

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.ca rlstein@mel lerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Revisionsrapporterna Granskning av årsredovisning 2021 och
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.

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

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat avseende god ekonomisk hushållning.

Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att förvaltningsberättelse,
driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättat enligt lagstiftning och god

redovisningssed samt att resultatet inte är förenligt med de finansiella och
verksamhetsmässiga mål fullmäktige fastställt i budget 2021.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Granskning av god kommunal hushållning 2021
Revisionsra pport Gra nskn i n g av å rsredovisn i ng 202I
Revisorernas utlåtande

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148830
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Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

2022-03-r4

Kommunstyrelsen

Kommunfu llmäktige for kåinnedom

Granskning av årsredovisning 2021

På uppdrag av oss har Public Sektor inom PwC genomfiirt granskning av årsredovisning
202t.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) genom

ett positivt resultat om 47,7 mkr. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och
utveckling iir tillfredställande efter 202I års resultat. Kommunen klarar alla tre finansiella
mål som kommunfullmåiktige fastställt for 202I.

Vi bedömer målupp$llelsens fijr kommunfullmiiktiges verksamhetsmål som tillräcklig
utifrån kommunstyrelsens redovisning.

Revisionsrapporten har behandlats på vårt möte den 14 mars och vi har beslutat över-
s?inda den till kommunstyrelse och kommunfullmtiktige fijr kännedom.

För Melleruds kommuns revisorer

dt
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Sammanfattning
PwG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens

årsredovisning för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31. Uppdraget ingår som en

obligatorisk del av revisionsplanen för är 2Q21.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse Ja o
Resultaträkning Ja o
Balansräkning Ja o
Kassaflödesanalys Ja o

oJaNoter -l

Driftredovisning Ja o
I nvesterin gsredovisn ing Ja o
Sammanställda
räkenskaper

Ja o

1
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Granskningsresultat

Räkenskaper

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förvaltni ngsberättelse

Sammanställda räkenskaper

Annan information
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 $ ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast mojligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 S LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas tillfullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig for upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)
o Lag om kommunalbokforing och redovisning (LKBR)
r Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metöd

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de vårit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-09 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-03-23. Rapportens innehåll har
sakgranskats av ekonomichef

3
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfoller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att kommunens räkenskaperl i allt väsentligt är rättvisande.

Som framgår i årsredovisningen kommer kommunen under 2022 att genomföra en

fördjupad analys av kommunens samtliga leasingavtal. Vi ser positivt på denna
genomlysning för att säkerställa god följsamhet till god redovisningssed.

Förvaltn i n g$ berätte lse, d rlft redovi*nin g oeh invåsteri n gs redovi s n i n g

Förvaltnin gs berättelee

Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

llrlfrrcdoviening

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

lnvesterl n gsredovisni ng

lnvesteringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god

redovisningssed.

1 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter

4
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$ammanställda räkenskaper
Ärsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper.

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs

rekommendationer.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommil nägra omständigheter som ger oss

anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med

LKBR och god redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sidorna 4, 54.

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sidorna 4,54 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

2022-03-18

Tomas Elander

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Melleruds kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.

5
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten

för god ekonomisk hushållning är förenliga med de målfullmäktige beslutat. Uppdraget

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisnlngens resultat förentigt rned de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återi'apportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligf med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligf med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Styrelsen lämnar delvis en sammanfattande bedömning avseende den samlade

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

1
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap.20 $ ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Kommunen skallformulera verksamhetsmässiga och finansiella målför god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa målska sedan följas upp i delårsrapport och

årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12kap.2 $ bedöma om resultaten i

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas tillfullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

$yfte och revisionsfråger

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

G ra nskn i n gen ska besvara följa nde revis ionsfrågor:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de målfullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revlslonskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

r Kommunallag (KL)

o Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning oeh metod

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomforts i enlighet med Skyrevs
rekommendation "RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett genom
genomgång av kommunens årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-09 och
fu I I m ä kti g e be h a n d I ar å rs red ovis n ingen 2022-03-2 3.

3
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2021 innehållande ett
antal finansiella mål och verksamhetsmå1.

Iakffagelser

Finansietrla mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella målför god

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga

finansiella mål är uppfyllda.

Finansiella mål Uttall2021 Måluppfyllelse

Soliditeten ska vara positiv
inklusive
ansvarsförbindelse

+ 2O,O oÄ Uppfullt

Låneskulden ska vara for
den skattefinansierade
verksamheten ej överstiga
30 tkr/inv

23,1 Uppfyllt

Resultatet ska minst
uppgå till2% av intäkterna
från skatter och bidrag.

7,00/o Uppfyllt

Mål ftirverksamheten

Kommunen har satt upp totalt sex verksamhetsmål; tre målför kommunfullmäktige samt
tre mål för arbetsmiljö.

Kommunfullmäktigemål Utfall2021 Måluppfyllelse

Frä mj ar företagsam het,
företagande och
föreningsliv

Alla nämnder bedömer att
nämndmålen uppnås

Uppfyllt

Tar ansvar för vår livsmiljö,
arbetar forebyggande och
värnar förutsättningarna för
ett gott liv i ett socialt,
ekonomiskt och
m iljömässigt perspektiv

Tre av fyra nämnder
bedömer att nämndmålen
uppnås

Uppfyllt

Är välkomnande och
inbjuder till medskapande -
internt och externt - för en
utvecklande
samhällsservice och ökad
attraktivitet

Tre av fyra nämnder
bedömer att nämndmålen
uppnås

Uppfyllt

4
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Arbetsmiljömål Utfall202l Måluppfyllelse

Sjukfrånvaron ska sänkas
med målsättning att inte
överstiga 5%

7,5o/o Ej uppfyllt

Kostnaden för
korttidssj u kfrånvaron ska
minska

-0,6 mnkr Uppfyllt

Antalet upprättade
tillbudsrapporter ska öka

-17 st upprättade rapporter Ejuppfyllt

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmålför god

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att 4 av 6
verksamhetsmål är uppffllda samt att 2 av 6 mål inte är uppfyllda.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021

Slyrelserr lärrrrrar delvis en särrrrnärrlattande bedörrrrring avseerrde <jen sarrrlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för är 2021.

5
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mäl

Verksamhetsmål

Ja o
oJa

6
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

formulera målfor den kommunala koncernen. En välfungerande uppfölining och

utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningarför god

ekonomisk hushållning. För att kunna bedriva verksamheten pä eft
kostnadseffektivt och ändamälsenligt sätt krävs tydliga och mätbara mål samt en

rättvisande och tillforlitlig redovisning som ger information om awikelser
gentemot uppställda mål (RKR-R75 s.9J

202243-18

Lars Dahlin

Uppdragsledare

Derrria rapporl har uppråttats av Ölrrlirrgs PricewaterhouseCoopers AB (org rrr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Melleruds kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.

a
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

ÄReruor +

Ekonomiinformation

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar om hur kommunens ekonomi påverkas av det allvarsamma läget i

omvärlden i form av ökade kostnader på varor, tjänste och drivmedel m.m.
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Så påverkas ekonomin av invasionen i
Ukraina
SKR får många frågor om hur situationen i Ukraina påverkar ekonomin i Sveriges
kommuner och regioner. I nuläget gör vi ingen ny prognos på grund av det
osäkra läget. I bloggen kommer jag dock försöka uppdatera om eventuella
ekonomiska konsekvenser.

Nedan kommer några tidiga reflektioner över hur Rysslands invasion i Ukraina
kan komma att få konsekvenser för ekonomin i Sveriges kommuner och
regioner.

Inflation och bristvaror
Som jag skrev i mitt förra blogginlägg har Sverige som land ett marginellt
handelsutbyte med Ryssland. Vissa branscher kan dock ändå drabbas. Det
handlar exempelvis om foretag som är beroende av råvaror från Ryssland. På

råvarumarknaden har priset på olja, gas och kol rusat, vilket påverkar de
branscher som har stora behov av energi för sin verksamhet. Vissa andra
branscher som behöver specialimport från Ryssland kan påverkas kraftigt.

Livsmedelspriserna beräknas också stiga. Det är dels till följd av mindre mängd
importerade livsmedel, men också till följd av att bönder i Sverige och Europa

använder konstgödsel som görs av gas och konstgödsel har till stor del
importerats från Ryssland. Energi och livsmedelspriser är lättflyktiga och beror
till stor del på efterfrågan och tillgång. När dessa stiger kommer det att pressa

inflationen uppåt och påverka kommunernas och regionernas kostnader, särskilt
för dessa varor.

Liten omedelbar påverkan på skatteintäkter
I och med att Sveriges export är så marginell till Ryssland kommer antalet
arbetade timmar inte att påverkas märkbart till följd av kriget. Däremot kan

skatteintäkterna öka långsammare beroende på hur andra länders ekonomier
och världsekonomin påverkas av kriget. Så hur Kina agerar eller hur exempelvis
Tyskland påverkas har betydligt större betydelse för svensk export och antalet
arbetade timmar än kriget i sig. Det är också viktigt att betona att
skattunderlaget är ganska motståndskraftigt då även arbetslöshetsersättningar
och andra transfereringar beskattas. Detta blev tydligt under pandemin.
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Högre räntekostnader
Den högre inflationen påverkar de långa räntorna som är på väg uppåt. Oet

innebär att det blir dyrare att låna, vilket många kommuner och regioner gör.

Kommunsektorns låneskulder ökade både 2020 och 2021, trots de goda
resultaten, vilket beror på att många kommuner lånar pengar som vidareutlånas
till de kommunala bolagen, Låneskulden lågvid utgången av 2020 pä768
miljarder kronor, vilket är en ökning med 5,3 procent eller 39 miljarder kronor
jämfört med 2019. Många bedömare tror att Riksbanken dessutom kommer att
tidigarelägga höjningen av reporäntan till slutet pä 2022, vilket också kan spela
roll.

Sämre finansnetto
Till följd av kriget och ökad oro för en ytterligare utbredning, har börserna fallit
kraftigt. Börserna är mycket volatila och om kriget inte eskalerar kan en

återhämtning ske. Kombinationen med fallande börser och stigande räntor
påverkar finansnettot kraftigt i negativ riktning. Dock kan kommuner som har
energibolag möjligen få en bättre avkastning om energipriserna fortsätter att
vara höga,

Ukrainakriget och flyktingmottagande
Ukraina är ett stort land, även om befolkningen har minskat från 52 miljoner på

90-talet till dagens 44 miljoner invånare. Av dessa har en tredjedel ryska som
modersmå1. Ukrainas ekonomi har utvecklats de senaste åren, bland annat med
stor hjälp via lMF. Digitala tjänster har fått en mer betydande roll och blivit en allt
större del av exporten.

Sedan Rysslands invasion i Krim 2014 har Ukrainas techbransch sexdubblats i

storlek, trots en i övrigt knackig ekonomi och låga investeringar. Konflikten har
inneburit stoppad handel med Ryssland och har lett till ökad export till EU och att
Ukraina öppnat upp mot resten av världsmarknaden.

En stor del ukrainare bor och arbetar i Europa. År 2019 och 2020 fick
sammanlagt 1,35 miljoner ukrainare ett första uppehållstillstånd i EU-länder,
vilket därmed var den nationalitet som fick flest uppehållstillstånd. I Polen finns
mellan en och två miljoner ukrainska gästarbetare medan det isverige 2019

endast bodde 1 1 000 personer som var födda i Ukraina. Det kan ha stor
betydelse för vilka länder som de ukrainska medborgarna väljer att fly till.

UNHCR räknar i dagsläget med att cirka 4 miljoner ukrainare kommer att fly. I

skrivande stund vet ingen hur många som kommer till Sverige eller om det blir
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en fördelning EU-länderna emellan, Osäkerheterna är många - också kring var
de kommer att bo och vilket ansvar som kommuner kommer att ha.

I veckan fattades beslut om att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet i EU.

Flyktingar från Ukraina kommer därmed att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i

minst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De har då rätt att
bland annat gå i skola och arbeta, Migrationsverket säger att de kommer att
finansiera kommuners och regioners kostnader även om de ukrainska
flyktingarna inte är asylsökande. Att kommuner och regioner får täckning för sina

kostnader är förstås något vi kommer att diskutera noga med staten.

Sanktioner
EU och USA införde sanktioner mot Ryssland redan 2014. Det bestod bland
annat av importstopp av varor från Krim och sanktioner mot enskilda personer
och företag. Sanktionerna har påverkat Rysslands ekonomi och en beräkning
visar att de har minskat Rysslands BNP med 2,4 procent totalt under ären 2014-
2017. Efter hand tappar dock handelssanktioner i kraft, då de länder som är
utsatta för dem anpassar sig.

Ryssland har successivt bytt handelspartners och mer vänt sig mot bland annat
Kina och länder i Latinamerika. De sanktioner som genomfördes fick inte Putin
att ändra sig då, så vi får se vad som händer nu.

Sanktioner får alltid bättre kraft om de synkas mellan länder, såsom nu har skett
Hittills har effekten främst varit att det är slut på utländsk valuta i ryska banker,
men för de flesta ryssar märks sanktionerna inte särskilt tydligt ännu. Kinas

agerande har betydelse. När Swift tagits bort från sju ryska banker (inte på

Sberbank och Gasprombank) kan Kina erbjuda ett alternativ till Swift vilket
minskar effekten av sanktionerna.

Skribent

Annika Wallenskog
Chefsekonom
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rua ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

Änrnor s Dnr KS 20221123

Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Fjärruärme/fastighet lämnar en aktuell informeration om hyresgäst/lokal
i Rådahallen,

Arbetsutskottet beslutade den B mars 2022, $ 67, att ge kommunchef i uppdrag att genomföra
en analys utifrån förd diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
5 april2022.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, 5 67.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLT
Sammanträdesdatum
2022-03-O8

sida
7

S 67 Dnr KS 20221123

Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchef i uppdrag att genomföra en analys utifrån förd diskussion.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april 2022,

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Fjärrvärmeffastighet lämnar en aktuell informeration om hyresgäst/lokal
i Rådahallen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Melby (S) och Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchef i uppdrag att genomföra en analys utifrån förd diskussion.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Beslutet skickas till
Kommunchefen

srgn Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

Änrnoe o Dnr KS 2018/519

Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga ett
säkeft och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag avslås med hänvisning till det pågående

arbetet med trafiksä kerhetsåtgä rder tillsa m ma ns med Trafikverket,

Sammanfattning av ärendet

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår ien motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige beslutar
att

o Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro
eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset - Wärdshuset, till och från centrum,
för våra medborgares säkerhet,

o Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att bygga en trygg
övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare boende på västra sidan av
Melleruds centrum.

Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, S 361, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Trafikverket äger väg E45 samt riksväg 166 och det är endast Trafilarerket som kan bestämma
vilka åtgärder som kan utföras på dessa vägar. Melleruds kommun har kontinuerligt en dialog
med Trafikverket angående trafiksäkerhetsåtgärder på riksväg 166 och E45. Tillsammans med
Sweco har Melleruds kommun tagit fram underlag samt förslag till Trafikverket för åtgärder på

riksväg 166 och E45.

Utöver forslagen på trafiksäkerhetsåtgärder så har Melleruds kommun gjort trafikmätningar
över E45:an samt riksväg 166 och lämnat in tillTrafikverket.

Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar vidare med frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för
E45:an samt riksväg 166 tillsammans med Sweco och Trafikverket.

Med hänvisning till det pågående arbetet med trafikäkerhetsåtgärder tillsammans med
Trafikverket a nser sa m hä I I bygg nadsförva ltn ingen att motionen bör avslås.

Beslutsunderlag

o Motion.
o Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, $ 361.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Postadress
Melleruds kommun
464 AO MELLERUD

MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförvaltn i ngen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2018-10-12 KS 2018/519

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bVgga
ett säkert och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag avslås med hänvisning till det pågående
a rbetet med traf i ksä kerhetsåtgä rder ti I lsa m ma ns med Traf ikverket.

Sammanfattning av ärendet

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige beslutar
att

. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro
eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset - Wärdshuset, till och från centrum, för
våra medborgares säkerhet.

. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att bygga en trygg
övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare boende på västra sidan av
Melleruds centrum.

Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, 5 361, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Beslutsunderlag
o Motion.
. Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, 5 361

Beskrivning av ärendet

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige beslutar

att Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro

eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset - Wärdshuset, till och från centrum, för
våra medborgares säkerhet. Samt en trygg övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra

medborgare boende på västra sidan av Melleruds centrum.

Trafikverket äger väg E45 samt riksväg 166 och det är endast Trafikverket som kan bestämma

vilka åtgärder som kan utföras på dessa vägar. Melleruds kommun har kontinuerligt en dialog

med Trafikverket angående trafiksäkerhetsåtgärder på riksväg 166 och E45. Tillsammans med

Sweco har Melleruds kommun tagit fram underlag samt förslag till Trafikverket för åtgarder på

riksväg 166 och E45.

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
212000-1488

Telefon
0530-180 000

Fax
0530-181 01

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se53
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2020 MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n g en

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
0530-181 72
magnus.olsson@ mellerud.se

Beslutet skickas till
Jörgen Eriksson (KIM)

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2018-10-12 KS 2018/519

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park
0530-183 94
Patrik.storm@mellerud.se

Sida
2 (2)

Utöver förslagen på trafiksäkerhetsåtgärder så har Melleruds kommun gjort trafikmätningar över
E45:an samt riksväg 166 och lämnat in till Trafikverket.

Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar vidare med frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för
E45:an samt riksväg 166 tillsammans med Sweco och Trafikverket.

Med hänvisning till det pågående arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med
Trafikverket anser samhällbyggnadsförvaltningen att motionen bör avslås.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018- 10-09

sida
16

5 361 Dnr KS 2OIB/5I9.512

Motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga
ett säkert och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166,
utredningsuppdrag

Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att
1 aa crmlrållchrrnanrr{cnhafan i r rnnrlrrn rtt r rl- raÄr mn}innan ^^h l{mhtrr yu JurrrrrqrrJpyvyrrqvJvrr!rLrr r uPl/ursy uLr v!rvvq rrrvLrvrrurr vlrr rqiriiiq

förslag till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde i maj 2019.

Sammanfattning av ärendet

Jörgen Eriksson (KIM) foreslår i en motion den 20 augusti 2018 att kommun-
fullmäktige beslutar att
. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att

inrätta gångbro eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset -
Wärdshuset, till och från centrum, för våra medborgares säkerhet.

. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att
bygga en trygg övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare
boende på västra sidan av Melleruds centrum.

Beslutsunderlag
. Motion,

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna
förslag till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde i maj 2019

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Beslutet skickas till
Sa mhä llsbygg nadschefen

qlb
Utdragsbestyrka ndeusterandes sign
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Motion för våra medborgare att de på ett
säkert och tryggt sätt skall kunna ta sig över

Europaväg 45 och Riksväg 166.

Melleruds tätort delas som bekant av E 45, vilket gör att boende på västra sidan
av vägen har svårt att korsa vägen vid Tingshuset - Wärdshuset, till och från
centrum på ett säkert sätt. Många av dessa är dessutom äldre med bl.a. nedsatt
rörelseformåga.

Detta var särskilt tydligt snövintrarna 2009-2011, då den ymniga snön gjorde det
livsfarligt att korsa vägen. Men även sommartid med dess intensiva trafik blir
överfarten mycket farlig.

När nya köpcentret står fdrdigt blir det även nödvändigt med en tryggare överfart
över Rv 166.

Säkerheten, inte kostnaderna, måste här sättas i första rummet!

Kom mu nPartiet föreslår att:

Melleruds Kommun i samarbete med trafikverket utreder möjligheterna att
inrätta gångbro eller annan lika säker lösning, över E 45 vid Tingshuset -
Wärdshuset, till och från centrum, för våra medborgares säkerhet.

Melleruds Kommun i samarbete med trafikverket utreder möjligheterna att
bygga en trygg övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra

a

tfsv bra

.-O t
ä'ä r""n

o

medborgare boende på västra sidan av Melleruds centrum

mmunPartiet Mellerud
Jörgen Eriksson
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

Änrnoe z Dnr KS 2ozIlIoL

Svar på medborgaförslag om belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till
den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen isamförstånd med förslagsställarna

Sammanfattning av ärendet

Eva och Ronnie Åkerstedt, Mellerud, har den 15 februari 2021 kommit in med ett
medborgarförslag om att sätta en belysningsstolpe på toppen av kullen vid grönområdet på
Erlandsrud. Eva och Ronnie Åkerstedt skriver att många barn och förskolor besöker kullen
under vinter för att åka pulkor och bobbar när det har snöat samt att det finns en
vägbelysningsstolpe 25 m ifrån kullen som gör det lätt att dra ström.

Samhällsbyggnadsförualtningen har varit ute med Vattenfall för att se om det finns möjlighet att
placera en belysningsstolpe på toppen av kullen. Dock finns det en utmaning, massorna i

kullen är inte hållbara för en belysningsstolpe på toppen samt att det blir svårt att drifta
belysningsstoplen, Med hänsyn till ovannämnda anser samhällsbyggnadsforvaltningen att man
ej kan resa en belysningsstolpe på kullen. Dock kan man komplettera belysning runt om så att
det lyser mot kullen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har placerat en belysningsstolpe 15m ifrån
kullen. Samhällsbyggnadsförualtningen har haft en dialog med förslagsställare som är nöjda
med resultatet.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag
. Sa mhä llsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med

hänvisning till den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen i
samförstånd med förslagsställarna.

Sammanfattning av ärendet
Eva och Ronnie Äkerstedt, Mellerud, har den 15 februari 2021 kommit in med ett
medborgaförslag om att sätta en belysningsstolpe på toppen av kullen vid
grönområdet på Erlandsrud.

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
Eva och Ronnie Äkerstedt, Mellerud, har den 15 februari 2021 kommit in med ett
medborgarförslag om att sätta en belysningsstolpe på toppen av kullen vid
grönområdet på Erlandsrud. Eva och Ronnie Äkerstedt skriver att många barn och
förskolor besöker kullen under vinter för att åka pulkor och bobbar när det har
snöat samt att det finns en vägbelysningsstolpe 25 m ifrån kullen som gör det lätt
att dra ström.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit ute med Vattenfall för att se om det finns
möjlighet att placera en belysningsstolpe på toppen av kullen. Dock finns det en

utmaning, massorna i kullen är inte hållbara för en belysningsstolpe på toppen
samt att det blir svårt att drifta belysningsstoplen. Med hänsyn till ovannämnda
anser samhällsbyggnadsförvaltningen att man ej kan resa en belysningsstolpe på

kullen. Dock kan man komplettera belysning runt om så att det lyser mot kullen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har placerat en belysningsstolpe 15m ifrån kullen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog med förslagsställare som är
nöjda med resultatet.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202t-02-r5 KS 2021/101

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
4fl BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se58
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-02-L5 KS 20211101

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Sida

2 (2)
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Page I of 1

Från: Ronnie Äkerstedt <akerstedt.ronnie@gmail.com>
Skickat: den 1-5 februari 20211.5:37
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: Fwd: IMG-5Oz4.jpg

Med borga rförslag

Vid grönområdet på Erlandseruds området finns en kulle som många barn och förskolor besöker under
vintern när det finns snö där de kan åka pulkor och bobbar på. Tyvärr så är den ljusa delen av dagarna lite
förkorta men det skulle på ett enkelt och relativt billigt sätt gå att åtgärda med en belysningsstolpe på

toppen av kullen.En vägbelysningsstolpe finns 25 meter från kullen så det är inte så långt att dra fram
ström.
Vi bor grannar med kullen och ser hur många som har roligt där så det vore nog väldigt uppskattat om det
går att fixa.
Tacksam om detta medborgarförslag behandlas på nästa möte.

Med vänliga hälsningar
Eva och Ronnie Äkerstedt
Näckrosgatan 5

46432 Mellerud

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:Z70794&.frame:l 2021-06-0360
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförualtn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

ÄRtNOr e Dnr KS 202Llt7

Svar på medborgaförslag om Wå hundrastplatser iÄsensbruk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara under genomförande med
hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård iÅsensbruk och tar med förslaget om två
hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar i arbetet.

Sammanfattning av ärendet

Den ll januari 2021 inkommer Marie Karlsson med ett medborgaförslag. I medborgarförslaget
skriver Marie Karlsson att hon önskar två hundrastplatser, en för stora hundar och en för små
hundar. Marie Karlsson önskar även att hundrastplatserna har träd, buskar och fina bord.

Samhällsbyggnadsförualtningen kommer ta hänsyn till önskemålet om två hundrastplatser och
utföra om möjligt, Med hänsyn till det tidigare beslut fatta anser samhällsbyggnadsförvaltningen
att medborgarförslaget om två hundrastplatser är under genomförande.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag
r Kommunstyrelsens beslut 9 juni 202L,5 152.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om Wå hundrastplatser i

Åsensbruk

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara under
genomförande med hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård i

Äsensbruk och tar med förslaget om Wå hundrastplatser, en för stora
hundar och en för små hundar i arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Den ll januari 2021 inkommer Marie Karlsson med ett medborgarförslag. I
medborgaförslaget skriver Marie Karlsson att hon önskar Wå

hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar. Marie Karlsson
önskar även att hundrastplatserna har träd, buskar och fina bord.

Beslutsunderlag
. Medborgaförslag
. KS 9L522021

Beskrivning av ärendet

Ett medborgarförslag lämnades in den 12 maj 2020 in om att bygga en

rymningssäker rastgård för hundar centralt i Äsensbruk. Kommunstyrelsen
biföll medborgarförslaget och gav i uppdrag till samhällsbyggnadschefen att
uppföra en. Finansiering för hundrastgården kommer vara med i budgeten
2023. Sa m hä I lsbygg nadsförvaltni n gen kom mer ta hä nsyn ti ll önskemålet
om Wå hundrastplatser och utföra om möjligt. Med hänsyn till det tidigare
besl ut fatta anser sam hällsbygg nadsföwa ltn i ngen att med borga förslaget
om två hundrastplatser är under genomförande.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-02-09 KS 202U17

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se63
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas lill vem beslutet ska skickas.

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-02-09 KS 202rl17

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

patrik,storm@mellerud.se

Sida
2 (2)
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2021-06-09

sida
50

5 152 Dnr KS 20201345

Svar på medborgadörlag om hundrastgård iÅsensbruk
Kommunctyreleens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, bifalla medborgarförslaget om hundrastgård i Äsensbruk.

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att uppföra en hundrastgård iÅsensbruk,

3. finansiering sker inom budget 2023,

Sammanfattnlng av ärendet

Anita Johansson, Åsensbruk, har den 12 mal 2020 låmnat in ett medborgarförslag om att bygga
en rymningssäker rastgård för hundar centralt i Åsensbruk.

Äsensbruk har många öppna grönytor som hundar kan vistas i. Under år 2020 och 2021 har
Melleruds kommun byggt ut den befintliga hundrastgården med plats för små och stora hundar
i Mellerud. Kommun anser att behovet är täckt med den befintliga hundrastgården, Därför ser
inte samhällsbyggnads-förvaltningen behovet tlll en hundrastgård iÅsensbruk,

Beslutsunderlag

r Medborgarförslag
r Samhällsbyg g nadsföwaltningens tJånsteskrivelse
r Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, 5 213.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C)r Bifall till arbetsutskottets förslag enligt fö[ande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bifalla medborgarförslaget om hundrastgård i Åsensbruk.

2. ge samhällsbyggnadschefen I uppdrag att uppföra en hundrastgård iÅsensbruk.

3, finansiering sker inom budget 2023,

Beslutggång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet sklckac till
Anita Johansson, Åsensbruk
Samhällsbygg nadschefen
Enhetschef Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justera ndes Utdragsbestyrkande
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Önskar 2 hundrast platser i Åsensbruk

1 för stora hundar
Lför små hundar
Finns många ytor Äsensbruk

Med träd, buskar och fika bord I

Marie Rönning- Karlsson

Storvägen 18

46440 Åsensbruk
076-20050L4
pvttan55@smail.com

Åsensbruk tLjan-2t
Marie Rönning Karlsson

Mvh Marie

Marie Karlsson < pyttan55@gmail.com >

den 1 1 januari 2021 15:50

Kommunen
Medborgarförslag

66



MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelseförua ltn ingen

FöREDRAGNINGSIISTA

2022-03-29

ARENDE 9 Dnr KS 202UIL

Medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelvägen mellan
Odengatan och Angenäsgatan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att vägen inte är en
kommunalväg utan en statlig vä9.

Sammanfattning av ärendet

Sten-Göran Aaraas, föreslår i ett medborgaförslag den 7 januari 202L att kommunen på ett
enkelt sätt kunna ordna med belysning på gång- och cykelvägen mellan Odengatan och
Ängenäsgatan. på ett enkelt sätt kunna ordna med belysning på gång/cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan.

Vägen som Sten-Göran föreslår att belysa är inte en kommunalväg utan en statlig vä9, vilket
betyder att Melleruds kommun inte ansvarar över vägen utan att Trafikverket gör det.
Sa m häl lsbygg nadsförua ltn i ngen ha r skickat frågan vida re til I Trafikverket.

Beslutsunderlag

. Medborgaförslag

. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-01-08 KS202IlII

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgadörslag om belysning längs gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Ängenäsgatan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning tillatt
vägen inte är en kommunal väg utan en statlig vä9.

Sammanfattning av ärendet
Sten-Göran Aaraas, föreslår i ett medborgarförslag den 7 januari 2021 att
kommunen på ett enkelt sätt kunna ordna med belysning på gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Ängenäsgatan. på ett enkelt sätt kunna ordna med
belysning på gång/cykelvägen mellan Odengatan och Ängenäsgatan.

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
Sten- Göran Aarass föreslår att Melleruds kommun belyser gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Ängenäsgatan. Vägen som Sten-Göran föreslår att belysa är
inte en kommunal väg utan en statlig vä9, vilket betyder att Melleruds kommun
inte ansvarar över vägen utan att Trafikverket gör det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare till Trafikverket.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148868
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sten-Göran Aaraas

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrel sefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-01-08 KS202vtr

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgadörslag om belysning längs gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Ängenäsgatan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning tillatt
vägen inte är en kommunalväg utan en statlig vä9.

Sammanfattning av ärendet
Sten-Göran Aaraas, föreslår i ett medborgarförslag den 7 januari 2021 att
kommunen på ett enkelt sätt ska kunna ordna med belysning på gång- och

cykelvägen mellan Odengatan och Ängenäsgatan.

Beslutsunderlag
o Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
Sten-Göran Aarass föreslår att Melleruds kommun belyser gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Ängenäsgatan. Vägen som Sten-Göran föreslår att belysa är
inte en kommunal väg utan en statlig vä9, vilket betyder att Melleruds kommun
inte ansvarar över vägen utan att Trafikverket gör det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare tillTrafikverket.

Postadress
Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148869



Page 1 of 1

VS zozr
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Från : Ste n-Göra n Aa raas <stenis.sitty@ gma i Lco m>

Skickat: den 7 januari 202716:22
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: med borgarförslag

Hej!

Jag funderar på om det skulle vara möjligt att på ett enkelt sätt kunna ordna med belysning på

gång/cykelvägen mellan Odengatan och Ängenäsgatan, se grön sträcka på bifogad bild.
Som det är nu, saknas belysning helt, medan viaduktgatan är upplyst. Det är många som går och cyklar där,
så det skulle öka välbefinnandet med lite ljus. Vore det kanske möjligt att använda de befintliga lyktstolparna
genom att komplettera dem med lampor som lyser mot gång/cykelvägen?

Med vänliga hälsningar/With kindest regards

Sten-Göran Aaraas

Sitt)' Möbler i Trestad AB
SE-462 73 Vänersborg
SWEDEN

Tfn/Phone +46 (0)732 369 018
stenis. sittv@smail.com
rvrvrv. sittvmobler'. se

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inlinrl&FILEREF:266962&frame:l 2021-01-1570
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g e n

Änenor ro

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

Dnr KS 2021/395

g om att plantera japanska körsbärsträd längs
österrådaplan

Medborgaförsla
grönområde vid

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgaförslaget som besvarat med hänvisning till den
pågående översyn av framtida grönområde vid österrådaplan och tar med förslaget om
japanska körsbärsträd i utredningen,

Sammanfattning av ärendet

Linda Sjötun Flood, har den 21 juni 2021 kommit in med ett medborgaförslag om att plantera
en rad med japanska körsbärsträd längst med gräsområdet på södra sidan av österrådaplan.

Samhällsbyggnadsförualtningen har i uppdrag att göra en översyn över trafiken vid
österrådaplan samt att ordna grönområdet runt Telaris och Österrådaplan, Då planeringen inte
är startad kan samhällsbyggnadsförvaltningen inte besluta om att plantera några träd för
tillfället. Dock kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta hänsyn till medborgarförslaget i

planeringen och om möjligt plantera japanska körsbärsträd.

Med hänsyn till ovan tackar samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Sjötun Flood för
medborgarförslaget och förslaget anses vara besvarad med hänvisning till den pågående
utredningen.

Beslutsunderlag

. Medborgalförslag

. Sam hä I lsbygg nadsförualtn ingens tjä nsteskrivelse,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0r-19 KS 202r139s

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
| (2)

Kommunstyrelsen

Medborgadörslag om att plantera japanska körsbärsträd
längs grönområde vid österrådaplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgaförslaget som besvarat med
hänvisning till den pågående översyn av framtida grönområde vid österrådaplan
och tar med förslaget om japanska körsbärsträd i utredningen.

Sammanfattning av ärendet
Linda Sjötun Flood, har den 21 juni 2021 kommit in med ett medborgaförslag om
att plantera en rad med japanska körsbärsträd längst med gräsområdet på södra
sidan av Österrådaplan.

Beslutsunderlag
r Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
I medborgaförslaget skriver Linda Sjötun Flood att japanska körsbärsträd är
väldigt vackra och eftersökta för att fotografera med både människor och djur.
Vidare skriver Linda Sjötun Flood att en rad av träd möjliggör att fler besökare kan

använda träden på en och samma gång för till exempel fotografering samt att de
skulle också generera besökare till köpingen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i

uppdrag att göra en översyn över trafiken vid österrådaplan samt att ordna
grönområdet runt Telaris och österrådaplan. Då planeringen inte är staftad kan

samhällsbyggnadsförvaltningen inte besluta om att plantera några träd för tillfället,
Dock kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta hänsyn till medborgarförslaget
i planeringen och om möjligt plantera japanska körsbärsträd.
Med hänsyn till ovan tackar samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Sjötun Flood för
medborgaförslaget och förslaget anses vara besvarad med hänvisning till den
pågående utredningen,

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148873
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0I-IB KS 20211395

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

patrik.storm@mellerud.se

Sida

z (2)
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Medborgarforslag

Linda Sjötun Flood

Brunnsvägen 22

464 50 Dals Rostock

Tel: 0530-205 05
Mail : akaroa@telia,com

Vad: lnköp och plantering av en rad med Japanska körsbärsträd (se Kungskädgården i Stockholm),

Anger ospecificerat antal med "en rad" då någon med expertis bör avgöra detta,

Var: Längst med gräsmatteområde södra sidan av Österrådaplan. (se bifogad bild nedan)

Motivering:
Förutom att de är vackra och skulle utgöra en utsmyckning för Mellerud i sig, de skulle också generera

besökare till köpingen.

Planteringar av Japanska körsbärsträd är väldigt eftersökt att fotografera med både människor och djur.

En rad av träd möjliggör att fler besökare kan "utnyttja" träden på en och samma gång till tex fotografering

Specifik plats är vald med tanke att besökare måste köra igenom köpingen, samt att få dem att stanna längre

och utforska mer av vad Mellerud har att erbjuda av såväl butiker, matvaruaffärer och div matutbud.

Österrådaplan ger också mojlighet till parkering för besökare av träden.

Dals Rostock 2021 -06-18

Linda Sjötun Flood

2021 -|16- 21

NmKom

beteckn.
D
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

ARENDE 11 Dnr KS 2022/lIB

Medborgaförslag att använda kommunens drönare för lokalisering &
förstöra måsbon inom tätbebyggt område

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att
det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom annat försorg.

Sammanfattning av ärendet

Gunnar Andersson, Mellerud, har den 3 mars 2022\ämnat in ett medborgaförslag om att
Melleruds kommun borde använda sig av drönare för att lokalisera och förstöra måsbon inom
tätbebyggt område,

Melleruds kommun har idag avtal med extern entreprenör som årligen ska se över de
kommunalägda fastigheterna inom tätoften i Mellerud för att minimera förekomsten av att
måsar får möjlighet till att bygga bo, det finns även uppsatt en ljudenhet som med jämna
mellanrum ger ifrån sig "skrämsel" läten, denna finns på kommunhuset för att förebygga
mängden fåglar på torget och området omkring. Melleruds kommun har även på sin hemsida
under "Bygga, bo, miljö och trafik" - "Miljö" - "Djur" information och tips om störande fåglar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också till att gå ut med information i Melleruds Nyheter
med uppmaning till alla om hur vi alla kan bidra med att minimera trivseln för de fåglar som kan
upplevas störande.

Beslutsunderlag

. Medborgatförslag

. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Medborgaförslag att använda kommunens drönare för |okalisering &
förstöra måsbon inom tätbebyggt område

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att
det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom annat försorg.

Sammanfattning av ärendet
Gunnar Andersson, Mellerud, har den 3 mars 2022\ämnat in ett medborgarrörslag om att
Melleruds kommun borde använda sig av drönare för att lokalisera och förstöra måsbon inom

tätbebyggt område.

Melleruds kommun har idag avtal med extern entreprenör som årligen ska se över de

kommunalägda fastigheterna inom tätoften i Mellerud för att minimera förekomsten av att
måsar får möjlighet till att bygga bo, det finns även uppsatt en ljudenhet som med jämna

mellanrum ger ifrån sig "skrämsel" läten, denna finns på kommunhuset för att förebygga

mängden fåglar på torget och området omkring. Melleruds kommun har även på sin hemsida

under "Bygga, bo, miljö och trafik" - "Miljö" - "Djur" information och tips om störande fåglar,

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också till att gå ut med information i Melleruds

Nyheterna med uppmaning till alla om hur vi alla kan bidra med att minimera trivseln för de
fåglar som kan upplevas störande.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförualtningen

Datum Diarienummer
2022-03-L7 K52022/LLB

Suzanne Håkansson

Enhetschef Renhållning/Plan & Bygg

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrelseförualtni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se78
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Personuppgifterna behandlas enligt PIJL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

ndare

Försla et resenterar här kort ditt försla

Motivering (Här kan du lämna en mer utforlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att forslag ska genomföras och

I ska kunna ske

Komm u nstyre lsekontoret

Postadress: 464 BO MELLERUD ' Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00'Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www.mellerud,se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: II 74 4O-B Orgnr: 212 000-1488
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

Änenoe rz

Vindkraftverkstra nspofter genom Mel |erud

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för Gata/park presenterar ett förslag/id6, som
arbetats fram tillsammans med transportbolagen, för att få till permanenta och hållbara
lösningar på E45 genom Mellerud (norra och södra rondellen) för de långa vindkraft-
verkstransporterna.

Skisser och beräkningar presenteras vid mötet som underlag för diskussioner.
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

ARENDE 13

Samhäl lsbyggnadsfrågor

Förclag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbygg nadschefen redogör för a ktuel la sam hällsbygg nadsfrågor
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

ARENDE 14

Redovisning av turismåret 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kä n ner redovisn i ngen.

Sammanfaftning av ärendet

Dnr KS 2022/166

Turistinformatören lämnar en redovisning av kommunens turismarbete under 2021 samt
redogör för planer inför sommarsäsongen 2022.

Beslutsunderlag

. Presentation av turistbyråverksamhet 2021.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

BITAGA
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Postadress
Melleruds kommun

Kom mu nstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av turismåret 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Turistinformatören lämnar en redovisning av kommunens turismarbete under 2021
samt redogör för planer inför sommarsäsongen 2022.

Beslutsunderlag

. Presentation av turistbyråverksamhet 2021

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-28 KS 20221166

Eva Nilsson-Olsson
Turistinformatör/Op.ansv Dalsland Center
0530-18992
eva. nilsson-olsson@mellerud.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

ARENDE 15 Dnr KS 20221158

Ansökan om medel till KonsWandring i Dalsland 2022

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1, Melleruds kommun beviljar föreningen KonsWandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för
2022 års arrangemang.

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt.

Sammanfattning av ärendet

Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerar varje år en konstvandring under Kristi
Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina atelj6er under ffra dagar, Årets arrangemanget
genomförs under perioden 26-29 maj2022.

Konstvandringen är ett stort publikt arrangemang med B 000-10 000 besök i deltagarnas
atelj6er och verkstäder samt vid samlingsutställningen som visas vartannat år på Dalslands
konstmuseum och vartannat i Ämåls konsthall. 2022 är det Ämåls tur.

Föreningen ansöker hos kommunerna i Dalsland om bidrag på Z tkr vardera. Västra
Götalandsregionen bidrar med motsvarande sammanlagda belopp. Bidragande offentliga
aktörer får sina logotyper i föreningens publika material. Traditionellt har föreningen producerat
foldrar men 202Ll2022har pandemin hindrat dem från detta, I år liksom i fjol presenteras allt
material om vandringen på www,konstvandring.nu,

Föreningen har den 23 mars 2022 ansökt om 2 tkr från Melleruds kommun,

Beslutsunderlag

. Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-24 KS 20221158

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Ansökan om medel till Konstvandring i Dalsland 2022
Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar föreningen Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag fdr
2022 ärs arrangemang.

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt.

Sammanfattning av ärendet

Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerar varje år en konstvandring under Kristi

Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina atelj6er under fyra dagar. Ärets arrangemanget
genomförs under perioden 26-29 maj 2022.

Konstvandringen är ett stort publikt arrangemang med B 000-10 000 besök i deltagarnas
atelj6er och verkstäder samt vid samlingsutställningen som visas vaftannat år på Dalslands
konstmuseum och vartannat i Åmåls konsthall. 2022 är det Ämåls tur.

Föreningen ansöker hos kommunerna i Dalsland om bidrag på Z ttr vardera. Västra
Götalandsregionen bidrar med motsvarande sammanlagda belopp. Bidragande offentliga
aktörer får sina logotyper i föreningens publika material. Traditionellt har föreningen producerat
foldrar men 202Ll2022har pandemin hindrat dem från detta. I år liksom i tjol presenteras allt
material om vandringen på www.konstvandrinq.nu,

Föreningen har den 23 mars 2022 ansökt om 2 tkr från Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

. Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Föreningen Konstvandring i Dalsland
Ekonom kommunstyrelseförvaltn i ngen

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148885



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Maria Rygaard Eriksson < rygaarderiksson@hotmail.com >

den 23 mars 2022 15:54

Kommunen
Konstvandring i Dalsland, ansökan

kvid ansökan bidrag mellerud för 2O22.docx

Hej!

Här kommer en ansökan om bidrag. Tacksam för beslut/besked så snart som möjligt.
Mvh
Maria Rygaard Eriksson/Konstvandring i Dalsland
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Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland 2022

Föreningen Konstvandring i Dalsland har under en lång följd av år tacksamt tagit emot bidrag

av Melleruds kommun till föreningens årliga konstvandring.

Den genomförs under Kristi Himmelfärdshelgen, i år 26 - 29 maj. Kommunerna i Dalsland

bidrar var och en med 2 000 kronor. Västra Götalandsregionen bidrar med motsvarande

sammanlagda belopp. Vi hoppas att Melleruds kommun bidrar med 2 000 kronor även till
2022 ärs vandring. Bidragande offentliga aktörer får sina logotyper i föreningens publika

material. Traditionellt har vi producerat foldrar men 2O2L/2022har pandemin hindrat oss

från detta. I år liksom ifjol presenteras allt material om vandringen på

www. konstvandrins.nu.

Konstvandringen är ett stort publikt arrangemang med 8 000 - 10 000 besök i deltagarnas

atelj6er och verkstäder samt samlingsutställningen. Den visas vartannat år på Dalslands

konstmuseum, vartannat i Ämåls konsthall. 2022 är det Ämåls tur.

Antalet deltagare i år är 47,varav åtta är verksamma i Melleruds kommun.

Vi är tacksamma för ett dokument som visar Melleruds beslut till föreningens mejladress
info@ konstvandrins.nu.

Föreningen Konstvandring i Dalsland

Genom Maria Rygaard Eriksson
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelsefö rua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

ARENDE 16 Dnr KS 202U133

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun2O2l - redovisningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga paftiers redovisning av partistöd 2021.

Sammanfattning av ärendet

KommunfullmäKiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år,

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.

Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 202L.

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges beslut 202L-04-2L,5 42.
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)
. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse

BILAGA
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samtliga partiers gruppledare

Ekonom kommu nstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-23 KS 20211133

Ingrid Engqvist
Chefssekreterare
0530-181 04
ingrid.engqvist@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2O2l - redovisningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga paftiers redovisning av paftistöd 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente for kommunalt paftistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistcid ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts for att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt paftistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.

Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 202L.

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 202L-04-ZI, g 42
o Redovisning av erhållet partistod 2020 (C)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
. Redovisning av erhållet partistod 2020 (V)

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148889



MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

r Centerpartiet kornmunkrets (C)
r Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
. Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
r Liberalerna i Mellerud (L)
r Moderaterna iMellerud (M)
r Miljöpartiet i Mellerud (MP)
r Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)

SAM MANTRÄD ESP ROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-2L

48 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
13 000 kr
34 000 kr
13 000 kr
62 000 kr

sida
29

s42 Dnr KS 2AZUL33

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2021 - utbetalningar

Kommunfullmältiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partisttid för 2421

r Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr
r Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr
r Kommunpartiet i Mellerud {KIM) 20 000 kr
. Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr
. Moderaterna iMellerud (M) 34 ffiO kr
r Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr
r Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr
r Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 ffiO kr
r Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr

Sammanfattning av ärendet

Kommunfuflmäktigs reglemente för kommunalt partistcid för innevarande mandatperiod anger

vad som gäller för att få rått till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistod och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistitd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar aft partistödet

har anvånts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av komrnunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars

nästkommande år.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäKige.

Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2020.

Beslutsunderlag

r Reglemente för kommunalt pa*istöd iMelleruds komrnun 2A$-2422.
r Uträkning 2021
o Komm u nstyrelseförua ltningens tjänsteskrivelse'
. Arbetsutskottets beslut 2021-04-A6, g 125.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, S 83'

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kornmunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistcid lör 2O2l

Justerandes sign

i)*' t ^-

Utdragsbestyrkande

90



MELLERUDS KOMMUT{

Kommunfullmäktige

o Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
r Vänsterpartiet i Mellerud (V)

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-2L

48 000 kr
13 000 kr

sida
30

Beslutsgång

Ordföranden frågar S förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till
Paftiernas gruppledare
Ekonom kommun*yrelseförvalhingen

'"fi"f'"'7 fr
Utdragsbestyrkande

zt*z'
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

o Centerpartiet kommunkrets (C)
o Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
o Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
. Liberalerna i Mellerud (L)
o Moderaterna i Mellerud (M)
r Miljöpaftiet i Mellerud (MP)
. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
. Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
o Vänsterpartiet i Mellerud (V)

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

48 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
13 000 kr
34 000 kr
13 000 kr
62 000 kr
48 000 kr
13 000 kr

Änenor rz Dnr KS 20221L55

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2022:

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år,

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år,

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om
redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd
för nästkommande år.

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2027.

Beslutsunderlag

. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 20L9-2O22.

. Uträkning 2022

. Kom m unstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
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. Centerpaftiet kommunkrets (C)
o Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
. Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
. Liberalerna i Mellerud (L)
. Moderaterna i Mellerud (M)
r Miljöpartiet i Mellerud (MP)
. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
. Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
. Vänsterpartiet i Mellerud (V)

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-23 KS 20221155

48 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
13 000 kr
34 000 kr
13 000 kr
62 000 kr
48 000 kr
13 000 kr

Ingrid Engqvist
Chefssekreterare
0530-181 04
ingrid.engqvist@ mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Kommunfullmäktige

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2022

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om
redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd
för nästkommande år.

Samtliga paftier har inkommit med redovisning för 2021.

Beslutsunderlag

. Reglemente för kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2019-2022.

. Uträkning 2022

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148893
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutet skickas till
Samtliga partiers gruppledare
Ekonom komm u nstyrelseförva ltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng e n

Datum Diarienummer
2022-03-23 KS20Z2|I55

Sida

2 (2)
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Uträkning av paftistödför 2O22

Partistödet består av ett grundstöd på 6 000 kronor per parti och år och ett mandatstöd på 7 000

kronor per mandat och år.

Pafti Paftistöd Grundstöd Mandatstöd

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr 6 000 kr 6x7000kr 42000kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 6 000 kr 2x7000kr 14000kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 6 000 kr 2x7000kr 14000kr

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 6 000 kr 1x7000kr 7000kr

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 6 000 kr 4x7000kr 28000kr

Miliöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr 6 000 kr 1x7000kr 7000kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr 6 000 kr Bx7000kr 56000kr

Sveriqedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 6 000 kr 6x7000kr 42000kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 6 000 kr 1x7000kr 7000kr
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MELLERUDS KOMMUN KOMMU NAL FORFATTNINGSSAM LING Flik
Titel

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod
2019-2022

Fastställd av KF 6 51 Den 24 april 2019 Sida
1:1Ersätter Utbytt den Siqn

I 5 Rätt till partistöd
Det kommunala partistödet i Melleruds kommun betalas ut till partier som är
representera i kommunfullmäktige enligt 4 kap. 29 $ Kommunallagen (2OL7:725).

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Partistöd får bara tilldelas ett lokalt parti som har sitt säte och verksamhet i Melleruds
kommun och som är en juridisk person.

2 $ Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av ett grundstöd, 6 0OO kronor per parti och år, samt ett
mandatstöd,7 OOO kronor per mandat och år,

3 5 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt
4 kap.31 5 (2017:725).

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31
mars nästkommande år,

a $ Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen iförskott under april månad efter beslut av
kommunfullmäktige enligt4 kap 329 (2Ot7:725). Om redovisning inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande
ar.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

7022-03-29

ÄRrNoe rs

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkän ner redovisn i ngen.

Sammanfaftning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar ahuella frågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförualtningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

Änenoe rg

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godki n ner redovisn i ngen.

Sa mmanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-29

Äneuoe zo

Företagsbesök

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Sushiro i Mellerud för att informera sig
om företagets verksamhet och framtidsplaner.
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