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Elisabeth Carlstein, kl. 08:35 3 
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8  Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

god kommunal hushållning 2022"
årsredovisning 2022"

Äneruoe r Dnr KS 20231L26

Revisionsrappofterna Granskning av årsredovisning 2O22 och
Granskning av god ekonomisk hushållning 2O22

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 föftroendevalda 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.

Revisorerna bedömer att resultatetför 2022 är förenligt med de finansiella mål

kommunfullmäktige beslutat och bedömer måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges
verksamhetsmål som tillräcklig utifrån kommu nstyrelsens redovisning.

Beslutsunderlag
. Revisionsrapport Granskning av
r Revisionsrapport Granskning av
o Revisorernasutlåtande

BILAGOR

Årendet behandlas av arbetsutskottet den 4 aprit 2O23.
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Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

2022-43-14

Kommunstyrelsen

Kommunfu llmäktige fiir k?innedom

Granskning av årsredovisnins 2022

På uppdrag av oss har Public Settor inom PwC genomfiirt granskning av årsredovisning

2A22,

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

ett positivt resultat om 52,3 ml<r. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och

utveckling iir tillfredstiillande efter 2022 ärs resultat. Kommunen klarar alla tre finansiella

mål som kommunfullmåiktige fastställt for 2022.

Vi bedömer måluppffltelsens fiir kommunfullmäktiges verksamhetsmål som tillräcklig
utifrån kommunsfyrelsens redovisning.

Revisionsrapporten har behandlats på vårt möte den l0 mars och vi har beslutat över-

sända den till kommunstyrelse och kommunfullmiiktige fiir kännedom.

För Melleruds kommrms revisorer

V^l,0rtvw
q C\.t
{nryrt%fu--

rns&Räbe;7"{"7-/Katarina Norgren
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Kommunstyrelsen

Revisionsra pporterna G ra nskn in g av å rsredovisn i n g 2022
och Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens
räkenskaper är rätWisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är forenligt
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.

Revisorerna bedömer att resultatetför 2022 är förenligt med de finansiella mål

kommunfullmäktige beslutat och bedömer måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges
verksam hetsmål som till räckl ig utifrån kommu nstyrelsens redovisning.

Beslutsunderlag
. Revisionsrapport "Granskning av god kommunal hushållning 2022"
. Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2022"
. Revisorernas utlåtande

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2023-03-22 KS 20231126

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.ca rlstein@mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se5
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltni ngen

Datum Diarienummer
2023-03-22 K520231126

Sida

2 (2)
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2023-04-05

ARENDE 2 Dnr KS 20231105

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - årsredovisning för
verksamhetsåret 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2022 års förvaltning
avseende Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

2. Föreslå kommunfullmäktige att Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund negativa

balanskravsresultat för 2022 inte behöver återställa med hänvisning till synnerliga skä1,

eftersom underskottet kan täckas inom ramen för eget kapital i förbundet. Ackumulerat

underskott inom sotningsverksamheten ska dock återställas senast inom en treårsperiod.

3. Föreslå kommunfullmäktige att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra

Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ

a nsvarsfrihet f ör 2022 års verksamhet.

Sammanfaftning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) har översänt årsredovisning

för 2022 inklusive revisionsberättelse för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för
direktionen och de enskilda ledamöterna.

Förbundet redovisar för är 2022 ett resultat negativt resultat om - 1 825 tkr, varav

sotningsverksamheten -584 tkr och räddningstjänsten - 1 241tkr. Underskottet är relaterat till
flertal större händelser där personal kallas in med övertidsersättning. Det negativa resultatet

innebär att resultatkravet inte uppnås.

Ärets negativa resultat inom sotningsverksamheten härrörs till uteblivna intäkter. 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.

Sotningsverksamheten bedrivs i Färgelanda och Trollhättan.

Två av flira finansiella mål nås. Balanskravet och målet att soliditeten ska öka eller minst

kvarstå på årets nivå uppnås inte.

I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning att direktionen i allt väsentligt

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att räkenskaperna i allt väsentligt är

rättvisande. Däremot bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är

förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som direktionen fastställt i budget

2022. Revisorerna rekommenderar direktionen att utveckla sitt arbete med målstyrning och

uppföljning samt vidta åtgärder för förbättrad måluppfyllelse. Vidare bedöms att direktionen

inte helt bedrivit verksamheten på ett utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt då

balanskravet inte uppfyllts.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

röReonncNINGSLISTA

2023-04-05

Beslutsunderlag
o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning2022 med begäran om

ansvarsfrihet.
o Revisionsberättelse
o Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2022"
o Revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning 2022"
. Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022"
. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2023-02-24, S IL.
. Tillägg till begäran om ansvarsfrihet, 2023-03-21
o Kommu nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse

BILAGOR

Ärendet behandtas av arbetsutskottet den 4 april 2023,
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Norra Älvsborgs

Räddni n gstjänstförbund
Datum

2023-03-06

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Diarienr
s010-2023-1-9

Kommunfullmäktige
Medlemskommuner, NÄRF

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

Direktionen har 24 februari 2023, dnr 501,0-2023-1-4 S LL, tagit beslut om fastställelse av bokslut och

årsredovisningför 2O22 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödeanalysanalys för Norra

Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Direktionen beslutade att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna

begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022, under förutsättning att
revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

Revisorerna har genomfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2022 och avlämnat
undertecknad revisionsrapport till NÄRF.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Norra Älvsborgs

Räddningstjänstförbund avseende verksamhets äret 2A22.

Trollhättan 2023-03-06

Dan Nyberg ns Dä rnemyr
Ordföra Förbundschef

Sändlista

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad

46183 Trollhättan

Bilagor;
o Protokollsutdrag 2023-02-24, 9LL
o Revisionsberättelse tör är 2A22, förtroendevalda revisorer
r Grundläggande granskning 2022, PwC
. Granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning2A22, PWC

o Granskningsrapport avseende årsredovisning2O22,PWC
. Ärsredovisning år 2022, NÄRF

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1
,44 ?O T-^llh{}+--

Tetefon våxel:
o52t-2659 00
Organisationsnr:
atannn n6tn

E-post:
info@brandl"12.se
Webb:
..^.^^, k,^^in{a ^^9



Norra Aivsborgs
Räddn i n gstjänstförbund

Datum
2023-02-24

Paragraf

Diarienr
5010-2023-1-4

ai'l

Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Vänersborg kl. 13 :00-14:40

Dan Nyberg (S) Vänersborg
Pia Fogelberg (M) Trollhättan
Henrik Harlitz (M) Vänersborg

Monica Hanson {S} Trollhättan
lngo Asplund (L) Färgelanda

Roland Björndahl {M) Mellerud

Malin Tell (SlVänersborE, ej tjänstgörande ersättare
Tuulikki Hedlund (C) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare
Göran Svensson (MBP) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare
Sofia Andersson Dharsani (S) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare

Ann Blomberg (C) Färgelanda, ej tjänstgörande ersättare
John-Olov Frid (S) Mellerud, ej tjänstgörande ersättare

Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef
Anders Gillek stf. räddningschef
Bodil Bramfors, ekonomichef (55 8-12)
Annika Larsson, tillträdande ekonomichef
Ann Gustavsson, förvaltningsassistent

Karl-Magnus Strömberg {$14}

Pontus Olsson, Kommunal (deltagande via Teams)

Plats och tid

Eeslutande

övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Brandstationen Trollhättan

Sekreterare

Justerande

ffi
//on.'rt 4d,'/'rz {fr) ubhetttcrT

Gustavsson

Oa

Henrik Harlitz (Mf Vänersborg

Norra Alvsborgs
Räddnin gstjänstförl:und
Larnrvägen 1

/.Å1 ?A Trnlllrätt:rr

Teiefon växel:
0521--26 59 00
Orgarr isatiorr sn r:
? ??nnn-nQ qn

E-post:
info@brandl.12.se
Webb:
,arrenrr hr:ndl1? ca
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w= Norra Älvsborgs
Räddni n gstjänstförbund

Datum
2423-42-24

Diarienr
50LA-2023-1-4

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
J usteringen har tillkä nnagivits på kom munens anslagstavla

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Protokollfrån sammanträde: 2An-A2-24

Datum då tillkännagivandet publiceras:

Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör:
2023-02-27
2023-o3-2A

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift

Norra
Räddni ngstiänstlörbu nd

Larmvägen 1-

461, 3B Trotthåttan

Utdragsbestyrkande

Teiefon växel:
052L-2659 00
Organ isation snr:
222040-0950

E-post:
info@brand1l-2.se
Webb:
www^brand112.se11



Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige

Revisorerna
Nona Älvsborgs Räddningsdänstförbund

Revisionsberättelse fdr är 2022

Vi har granskat kommunalörbundets verksamhet under år 2A22. Granskningen har utftirts enligt
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente.
Granskningen har genomftirts med den inriktning och omåttning som behövs for att ge rimlig
grund ftir bedömning och ansvarsprövning.

Granskningsresulrat avseende årsredovisning framgår av bifogade revisionsrapporter som

utarbetats av PwC.

Revisorernas bedömning:

Vi bedömer sarnmantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är fiirenligt med de

finansiella mål som direktionen fastställt ibudget2022.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är ftirenligt med de

verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget å022,Direktionen behöver ufveckla sitt
arbete med målstyrning och uppöljning samt vidta åtgärder fiir fiirbättrad måluppfrllelse.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på etf
ändamålsenligt sätt.

Vi bedömer att direktionen inte helt bedrivit verksamheten på ett utifrån ekonomisk synpunkt
ti I lfredsstiil lande sätt. Balanskravet uppfu lls inte.

Vi bedömer att den intema kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rätfv'isande,

Vi tillstyrker att:

Förbundsdirektionen och de enskilda örtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstftirbunds årsredovisning ftir är 2022 godkänns.

Trollhättan 2423-03-42

,1**.

tli /.

" 
Lt/luLy'.t1 a.L.4v"

Joacim Magnusson
Utsedd av Melleruds kommun

Per-Olof lixt
Utsedd av Tro kommun

\*
Martinsson

Utsedd av kornmun Utsedd av Färgelanda kommun

Bilagor: Granskning av årsredovisning2A22, Revisionsrapport Granskning av god ekonomisk
hushållning årsredovisning 2022, Revisionsrapport Grundläggande granskning2O22. PwC.

Sida I av I
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Norra Älvsborgs

Räddn i n gstj änstförbund
Datum

2023-02-24
Diarienr

5010-2023-1.-4

5 11 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhelsäret2O22
NÄRF har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsär 2A22 inkl. resultat- och

balansräkning samt kassaflödesanalys. Bodil Bramfors, ekonomichef, lämnade redogörelse över
större poster so m påve rka t resu ltatet för verksa m h elsär 2027.

Förbundet redovisar ett negativt resultat om -1 825 tkr och uppnår därmed inte balanskravet. Hur
underskott ska återställas beslutas av direktionen.

Förtroendevalda revisorer har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2022. Förbundet har
inte mottagit revisorernas granskningsrapport inför sammanträdet.

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsär 2A22 inkl
resultat- och ba la nsräkning sa mt kassaflödesanalys.

Direktionen föreslås besluta att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva
medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsär 2A22,

under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några awikelser.

Direktionen har vidare att besluta om plan för hur förbundet ska återställa underskott

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2022 inkl. resultat-
och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen beslutade att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna
begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsär 2A22, under förutsättning att
revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några awikelser.

Direktionen beslutade att underskott för år 2A22 för räddningstjänstverksamhet ska återställas
genom förbundets egna kapital.

Direktionen beslutade att en plan ska tas fram för hur underskott är 2O22 inom enhet sotning ska

återställas inom tre år.

tu,dj
Norra Äl.vsborgs
Råddningstjänstförbund
Larmvägen 1-

4il ?n Trnllhåttan

Telefon växel:
0521,-26 59 00
Organ isationsnr:
22?OOn-095n

E-post:
info@brand112.se
Webb:
www hrand'l'l ? qp13



Norra Alvsborgs

Räddni n gstj änstförbund
2A23-43-2r

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Diarienr
5010-2023-1-10

Kommunfullmäktige
Medlemskommuner, NÄRF

Tillägg till begäran om ansvarsfrihet är 2022
Avseende tidigare översänd begäran om ansvarsfrihet tillsänd kommunerna via mejl 2023-03-06 vill
ruÄRf göra ett förtydligande tillägg till "Protokollsutdrag 20230224 511 Bokslut och årsredovisning
2022".

De två sista stvckena i dokumentet med text:
Direktionen beslutade att underskott för år 2022 ska återställas genom förbundets egna kapital.

Direktionen beslutade att en plan ska tas fram för hur underskotlär 2022 inom enhet sotning ska

återställas inom tre år.

Förtvd lieas med tilläeestext:
Direktionen beslutar att det negativa balanskravsresultatet för 2A22 inte behöver återställas med

hänvisning till synnerliga skä|, eftersom underskottet kan täckas inom ramen för eget kapital i

förbundet.

Ackumulerat underskott inom sotningsverksamheten ska dock återställas senast inom en

treårsperiod.

')

L

Dan Nyberg
Ordförande dire

Norra Älvsborgs dningstjän nd

5ändlista:
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad

461 83 Trollhättan

Norra Åtvsborgs
Räddningstjänstf örbund
Larmvägen 1

461' 38 Trollhåttan

Telefon växel:
052I-2659 AO

Organ isationsn r:
?2700o--o95|

E-post:
info@brand112.se
Webb:
www-brand1.12.se14
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Kommunstyrelsen

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) -
årsredovisn ing för verksa mhetså ret 2O22

Förslag till beslut
Komm unstyrelsen besl utar att:

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2022 års
förva ltn ing avseende Norra Älvsborgs rädd n i ngstjä nstförbu nd.

2. Föreslå kommunfullmäktige att Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund
negativa balanskravsresultat för 2022 inte behöver återställa med

hänvisning till synnerliga skä1, eftersom underskottet kan täckas inom
ramen för eget kapital i förbundet. Ackumulerat underskott inom
sotningsverksamheten ska dock återställas senast inom en treårsperiod,

3. Föreslå kommunfullmäktige att Melleruds kommun beviljar
förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

samt de enskilda föftroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2022 ärs
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) har översänt årsredovisning
för 2022 inklusive revisionsberättelse för godkännande och beviljande av
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.

Förbundet redovisar för är 2022 ett resultat negativt resultat om - 1 825 tkr, varav

sotningsverksamheten -584 tkr och räddningstjänsten - 1 241tkr. Underskottet är
relaterat till flertal större händelser där personal kallas in med övertidsersättning,
Det negativa resultatet innebär att resultatkravet inte uppnås.

Ärets negativa resultat inom sotningsverksamheten härrörs till uteblivna intäkter.
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. Sotningsverksamheten bedrivs i Färgelanda och

Trollhättan.

Två av fyra finansiella mål nås. Balanskravet och målet att soliditeten ska öka eller
minst kvarstå på årets nivå uppnås inte.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2023-03-06 KS 2023/105

Sida

1(z)

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.se15
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddn i ngstjänstförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2023-03-06 KS 2023/105

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@ mellerud.se

Sida
2 (2)

I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning att direktionen i

allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Däremot bedömer revisorerna att
resultatet enligt årsredovisningen inte helt är förenligt med de finansiella och

verksamhetsmässiga mål som direktionen fastställt i budget 2022. Revisorerna

rekommenderar direktionen att utveckla sitt arbete med målstyrning och

uppföljning samt vidta åtgärder för förbättrad måluppfyllelse. Vidare bedöms att
direktionen inte helt bedrivit verksamheten på ett utifrån ekonomisk synpunkt

tillfredsställande sätt då balanskravet inte uppfyllts,

Beslutsunderlag
. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2022 med

begäran om ansvarsfrihet.
. Revisionsberättelse
. Revisionsrappoften "Granskning av årsredovisning 2022"
r Revisionsrappoften "Granskning av god ekonomisk hushållning 2022"
. Revisionsrapport'Grundläggande granskning 2022"
. Norra Älvsborgs Räddningstjänsttörbunds (NÄRF) beslut 2023-02-24, g fi.
o Tillägg till begäran om ansvarsfrihet, 2023-03-21

Här utvecklar iorvaltningen vid behov sitt underlag till förslag till beslut i ärendel,

Denna del bör också hållas relativt kort till förmån för överskådligheten, Längre

utredningar och rapporter bör i stället läggas som bilaga till tjänsteskrtvelsen.

OBS! Denna rubrik och text kommer inte med i protokoll.

Exempel på underrubriker under Beskrivning av ärendet:

Falslund

Analys

Qvcrvåqadcn

Ekonom iska konsekvenser

slutsatser
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

ÄnrNoe s Dnr KS 2023lI3lL

Prognos per februari - avstämning av balanskravet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommu nstyrelsen besl utar att:

1. Godkänna rapporten.
2. Uppmana de nämnder som visar underskott att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten

till tilldelad budgetram.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska uppföljningar av kommunens ekonomi och mål

lämnas till kommunstyrelsen per april och augusti. Med anledning av kommunens lågt
budgeterade resultat och flera osäkerhetsfaktorer som te x den höga inflationen behövs utifrån
kommunstyrelsens uppsiktsplikt en enklare uppfoljning göras per februari. Syftet med
uppföljningen är att stämma av om kommunen når upp till balanskravet.

Prognosen ska mer ses som en avstämning av balanskravet. Uppföljningen är inte lika

omfattande och genomarbetad som ordinarie prognoser utan utgår ifrån nu kända
förutsättningar som påverkar utfallet och som inte var kända i när detaljbudgeten upprättades.

Ekonomienheten har gjort en sammanställning utifrån:

. Socialnämndens ordinarie månadsuppföljning per mars som beslutas på nämnden 28 mars,

. Kultur- och utbildningsnämndens har gjort en extra uppföljning per februari. med förslag till
åtgärder som beslutades på nämnden 22 mars.
. Byggnadsnämndens resultatuppföljning per februari som behandlades av nämnden 2023-02-
22.
o Inom kommunstyrelsen har sammanbyggnadsförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen gjort en översiktlig prognos utifrån utfall per enhetsnivå för
februari, bokslutsutfall samt annan känd information.
. Avstämning av skatteintäkter och utjämningsbidrag utifrån SKRs(Sveriges Kommuner och
Regioners) prognos från februari.
. Avstämning av pensionskostnader utifrån Skandias prognos per 2022-12-31 och fakturor till
och med mars.
. Avstämning av räntekostnader utifrån nu kända förutsättningar med räntor och
investeringar,

Kommunens budgeterade resultat är mycket svagt på 0,2 mkr, vilket motsvarar 0 o/o av
skatteintäkter och utjämningsbidrag. Enligt tjänsteskrivelsen till budget 2023 föreslogs att
eventuellt nya generella statsbidrag i höstbudgeten inte skulle fördelats till nämnderna utan
höja kommunens budgeterade resultat. I höstbudgeten höjdes de generella statsbidragen
samtidigt som vissa ändringar i reseavdrag inte genomfördes som aviserat. Det medförde totalt
ca 7 mkr högre skatteintäkter än budgeterat.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

Awikelse mot
budget

Mkr Kommentarer

Nämnder

Kommunstyrelsen 2

Varav

förfogandeanslaget

2 I budgeten avsattes medel for
ev. uteblivet bidrag från

Tillväxtverket men bidrag från

Tillväxtverket har erhållits.

Varav KSF 0,8 Avser bl.a. beräknat överskott

för ftirdtjänst, facklig tid mm

Varav SBF -0,8 Ökade livsmedelskostnader till
följd av prisökning/inflation,

ökade kostnader for täckning

av Hunnebyn. Täcks av

överskott från
kommunstyrelsens förvaltning

Kultur- och

utbildningsnämnden

-) rL

+3,2

Pedagogisk omsorg,

prisökning interkommunala

kostnader, minskade bidrag

Ätgarder beslutade av nämnd

Socialnämnden 0 Enligt prognosen en

rimlighetsbedömning med de

åtgärder som planeras samt att

vägata höjd for överskott har

ftirvaltningen en nollprognos.

Byggnadsnämnden 0 Det finns en risk ftir
underskott, då bokforda

intäkter per februari är lägre

än budgeterat.

Ovrigt
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

Skatteintäkter 7, 5 Förändringar i höstbudget:

Ökade generella statsbidrag

samt ändrade forutsättningar

re seavdrag/skatte lättnader

resor än vad som tidigare

aviserats.

Finansnetto 1 Hög räntenivåer än budgeterat.

Beräknat på en något lägre

investeringsnivå än

budgeterat.

Finansen 1 Högre pensionskostnader än

budgeterat.

Summa awikelse
mot budget

7.5

Budgeterat resultat 0,2

Kommunens
resultat per helår
enl. prognos

707

Enligt tabellen ovan framgår att kommunens resultat per helår beräknas till7,7 mkr, men
förutsätter att kultur- och utbildningsförvaltningen genomför de åtgärder som nämnden beslutat

Ytterligare information om nämndernas prognoser finns att läsa i bifogade beslutsunderlag.

Det samhällsekonomiska läget är dock mycket osäkeft med fortsatt hög inflation, stigande
räntor, varsel och arbetslöshet som kan medföra att nästa skatteunderlagsprognos blir sämre.
Löneavtalen för 2023 gällande kommunal, eller industriförbunden, är heller inte klara vilket är
ytterligare en osäkerhetsfaktor. Stor restriktivitet bör därför råda med att ingå nya åtaganden
med kostnader som är nivåhöjande.

Någon ytterligare prognos innan april anses inte som nödvändig då det i nuläget finns en
marginal till balanskravet. Nästa skatteunderlagsprognos publiceras av SKR den 27 april.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

Beslutsunderlag

. Byggnadsnämndens protokoll 2023-02-22, g 50
o Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2023-02-22, 9 32
. Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-13
. Socialförvaltningens ekonomirappoft per februari 2023-03-20
. Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse2023-03-24
o Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse
o Anvisning för extra uppföljning per februari

Årendet behandtas av arhetsutskottet den 4 aprit 2O23,

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Utses att iustera
Justerare

Ersåttare

Henrik Nilsson, 1:e vice ordf.
Zoran Firis
Jörgen Eriksson, ordf.
Daniel Svensson
Kent Bohlin, 2:e vice ordf.

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2023-03-22

onsdagen den22 mars 2023, klockan 15.40 - 15.50 iTingshuset

Nr 05
sida
1(4)

(M)
(KD)
(KrM
(sD)
(s)

Bo-Erik Larsson (S) för Annika Briving (S)
Lars-Olof Andersson (C) för Maria Pettersson-Lans (C)

Zoran Firis (KD)
Kent Bohlin (S)

Jwteringens plab och tid $ 50 justeras omedelbart vid sammanträdet.

lusterade paragrafer gs0

Underskrifter Sekreterare

Frida Norenby

Ordörande

lusterande

Firis

C

0rgan

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätb upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplab för protokollet

Underskrift

ANSI.AG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkinnagivits genom anslag på

Melleruds kommuns digitala anslagstavla - wvw.mdbrud.se

Byggnadsnämnden

2023-03-22

2023-03-22 9 sA

2023-04-13 5 s0

Mel leruds kommun, Samhäl lsbyggnadsförvaltningen,
Storgatan L3, 464 31 Mellerud

!izr,;r-
Frida Norenby

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

övriga nårvarande
Ersäftare

Tjånstepersoner

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammantrådesdatum
2023-03-22

(KM)
(KD)

sida
2

Helle Manvik
William Törnqvist

Suzanne Håkansson, enhetschef plan- och byggenheten
Filip Bjömdahl, bygglovhandläggare
Jonas Söderqvi*, kart- och GlS-ingenjör
Elin Melin, bygglovhandläggare
Camilla Widekän, planarkitekt
Frida Norenby, nämndsekreterare

Y"-
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2023-03-22

sida
4

5so
Dnr 2423.2.004

ResultatuppföUning t,o.m . 2A23-A2
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av resultatuppföljningen"

Beskrivning av ärendet
Nedan redovisas resultat till och med februari 2023.

Analys
Resultatet till och med februari 2023 visar ett underskott på f:S tkr. Den stora awikelsen ligger
under posten intäkter, där det till och med februari 2023 budgeterats 209 tkr kronor i intäkter,
men endast 88 tkr har inkommit. Intäkter hos byggnadsnämnden består mestadels av
bygglovsavgifter, strandskyddsavgifter samt anmälansavgifter. Antalet inkomna ärenden till
byggnadsnämnden har under 2023 avtagit markant mot samma period åren innan. Detta beror
högst troligt på oroligheter i omvärlden som har bidragit till osåkert ränteläge, höga priser på

byggmaterial samt höga energipriser. Byggnadsnämnden har svårt att påverka antalet inkomna
ärenden, men kommer i enlighet med nämndens mål att informera om vår verksamhet via
tidningar/sociala medier och fortsatt arbeta för korta handläggningstider.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens a rbetsutskott
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnåmnden

Innehållsförteckning

5 50 Resulbtuppföljning t.o.m. 2A23-02

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammantrådesdatum
2A23-03-22

sida
3

4

dL
lusterandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2423-43-22

Dnr KUN 2023l3t

sida
8

s32

Extra ekonom isk uppföljning

Kultur- och utbildningsnåmndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag
på åtgarder för att nå en budget i balans.

Reset.ation

Lars Nilsson (S) och Dalia Al-Mansour (S) reserverar sig till förmån för eget förslag

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av kommunens lågt budgeterade resultat och flera osäkerhetsfaktorer som
exempelvis på grund av den höga inflationen behövs utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt en
enklare uppföljning göras per februari. Syftet med uppföljningen är att stämma av om
kommunen når upp till balanskavet. Uppföljningen behöver inte vara lika omfattande som för
ordinarie prognoser och behöver inte göras per enhetsnivå eller i Stratsys.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-13, extra uppföljning per februari 2023

Förslag till beslut på sammantrådet

Ordföranden Harald Ericson (M) och Ingrid Lindberg (SD): Kultur- och utbildningsnämnden
beslutar att godkänna förvaltningens förslag på åtgarder för att nå en budget i balans,

Lars Nilsson (S) och Dalia Al-Mansour (S): Kultur- och utbildningsnåmnden beslutar att förslaget
om icke lagstadgad verksamhet i första hand, ska strykas ur förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bifalla Harald Ericssons och Ingrid
Lindbergs förslag.

Omröstning begärs

Ordförande god kä nner följande beslutsgång :

Ja-röst till Harald Ericssons och Ingrid Lindbergs förslag.

Nej-röst till Lars Nilssons och Dalia Al-Mansours förslag.

I 1''/'lJ--'
Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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METLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2023-A3-22

sida
9

Omröstningsresultat

Md 4ia-röster för Hanld Eissons och Ingrid Lindbergs förclag och 3 nej-röster för Larc
Nilssons och Dalrb AbMansourc förclag beslubr kultur- och utbildningsnämnden att bihlla
Harald En&ons förclag.

Beslutet skickas till

Kommunstpelsen

Ordinarie ldamöter Parti Ensättare Parti Ja 1{ei Avstår
Harald Erisson (Mi X
Paula Törnqvist fKD) X
Christer Andersson (KIM) X
Inqrid Lindbero fSD} x
Lars Nilsson (s) x
Dalia Al-Mansour (s) X
Anna Sanenoen fc) x
Summa 4 3

ji?-?-
Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-03-13 KUN 2023131

Sida

1

Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Extra uppföljning per februari 2023

Förslag till beslut i Kultur och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag
på åtgärder för att nå en budget i balans.

Bakgrund

Med anledning av kommunens lågt budgeterade resultat och flera osäkerhetsfaktorer som ex.

på grund av den höga inflationen behövs utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt en enklare

uppföljning göras per februari. Syftet med uppföljningen är att stämma av om kommunen når

upp till balanskravet. Uppföljningen behöver inte vara lika omfattande som för ordinarie
prognoser och behöver inte göras per enhetsnivå eller i Stratsys,

Sammanfattning

. Nuläge - ändrade förutsättningar
-Ny extern verksamhet "Pedagogisk omsorg" startade
dec2022 har nu tre anställda.

-Prisökning interkomm unal ersättning i snitt 4,5 o/o jämföft med 2022
-Minskad intäkt frå n Tillväxtverket 2023
-Minskad statsbidrag "Likvärdig skola" 2023

Summa:

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

1,5 mkr
0,75 mkr
0,7 mkr
0,3 mkr

3,25 mkr

3 mkr

0,25 mkr
3,25 mkr

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

a

a

Anders Pettersson

Förvaltningschef

Awikelser kommentarer:
-Pedagogisk omsorg har 3 anställda i dagsläget och är ofinansierad.
-KUN har erhållit en uppräkning pä 2,5o/o för ökad IKE kostnad för gymnasiet
-Intäkter från statsbidrag har minskat men behovet av stöd till elever kvarstår.

Förslag på åtgärder med anledning av obalanser i budgeten.
Budgetanpassning - minska personalkostnaden motsvarande -2 o/o

Icke lagstadgad verksamhet ska i första hand omfattas av anpassningen

Restriktivitet gä I la nde vi ka rietil lsättn i n g motsva ra nde - 5olo

Summa:

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Postadress
Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se27
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KSF och SBF

Datum 2023-03-13

Ekonom i ra ppoft februa rt 2023

Kommunstyrelsen totalt
Kommunstyrelsen totalt beräknar ett överskott på 2 mkr, varav KSF + 0,8 mkr,

SBF -0,8 mkr och förfogandeanslaget + 2,0 mkr.

Prognos: kommunstyrelsens förvaltning (KSF)
Kommunstyrelsens förvaltning gör en total prognos för 2O23 pä + 2 800 tkr,
varav förfogandeanslag 2000 tkr. Prognosen är osäker dels på grund av att
kostnadsdrivande processer inte har startat, dels på osäkerhet i omvärlden
gällande prisökningar och leveranser. Personalläget är för närvarande relativt
stabilt och inga större awikelser väntas.

Prognosens delar
Färdtiänst + 500 tkr. Grundas på januaris utfall 2023 och att färdtjänst utnyttjas i

liknande omfattning som 2022.

Facklig tid + 300 tkr. Avser kostnader för vikarie vid fackligt arbete. Överskottet
förutsätter att vikarier tas in i liknande omfattning som 2022.

Födogandeanslaget
Totalt avsatta medel i förfogandeanslaget är 10 400 tkr, f.n. återstår 200 tkr med

hänsyn till tagna och kommande beslut. Bidrag från Tillväxtverket är beviljat för
2023, där 2 000 tkr av förfogandeanslaget var märkt för eventuellt uteblivet
bidrag.

Prognos förfogandeanslaget helår = 2 000 tkr.

Prognos: samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör en total prognos för 2O23 pä - 8O0 tkr.
Prognosen är inte lika omfattande och genomarbetad som en vanlig prognos utan

utgår från februariutfallet och nu kända förutsättningar som påverkar utfallet.

Prognosens delar
Serviceenheten -500 tkr. Utan åtgärder beräknas ett underskott på - 500 tkr till
följd av prisökningar för livsmedel. Prognosen baseras på en höjning med 5 o/o

utöver den höjning som gjordes i februari,

Offentlig renhållninq - 300 tkr. Konsultkostnader för täckning av Hunnebyn osäker

Eventuellt uppstår ett underskott på - 300 tkr.

Karl-Olof Pettersson Magnus Olsson

Postadress
Melleruds kommun

KSF och SBF

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
socialnamnd@mel lerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
wwui. mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148828
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Komm u nchef/förva ltn ingschef

Lotten Nilsson

Ekonom KSF

KSF och SBF

Datum 2023-03-13

Samhällsbyggnadschef

Lena Francke

Ekonom SBF
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Kommunstyrelsen

Prognos per februari - avstämning av balanskravet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besl uta r att:

1. Godkänna rappoften.

2. Uppmana de nämnder som visar underskott att vidta åtgärder för att
anpassa verksamheten till tilldelad budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska uppföljningar av

kommunens ekonomi och mål lämnas till kommunstyrelsen per april och

augusti. Med anledning av kommunens lågt budgeterade resultat och flera

osäkerhetsfaktorer som te x den höga inflationen behövs utifrån
kommunstyrelsens uppsiktsplikt en enklare uppföljning göras per februari.

Syftet med uppföljningen är att stämma av om kommunen når upp till
balanskravet.

Prognosen ska mer ses som en avstämning av balanskravet. Uppföljningen

är inte lika omfattande och genomarbetad som ordinarie prognoser utan

utgår ifrån nu kända förutsättningar som påverkar utfallet och som inte var
kända i när detaljbudgeten upprättades.

Ekonomienheten har gjort en sammanställning utifrån:

Socialnämndens ordinarie månadsuppföljning per mars som

beslutas på nämnden 28 mars.

Kultur- och utbildningsnämndens har gjort en extra uppföljning per

februari. med förslag till åtgärder som beslutades på nämnden 22

mars.

Byggnadsnämndens resultatuppföljning per februari som

beha nd lades av nä m nd en 2023-02-22.
Inom kommunstyrelsen har sammanbyggnadsförualtningen och

kommunstyrelseförvaltningen gjort en översiktlig prognos utifrån

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2023-03-24 KS 20231105

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (s)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

a

a

a

a

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se30
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2023-03-24 KS 2023/10s

Sida

2 (s)

utfall per enhetsnivå för februari, bokslutsutfall samt annan känd

information.
Avstämning av skatLeintäkter och utjämningsbidrag utifrån

SKRs(Sveriges Kommuner och Regioners) prognos från februari.

Avstämning av pensionskostnader utifrån Skandias prognos per

2022-L2-3I och fakturor till och med mars.

Avstämning av räntekostnader utifrån nu kända förutsättningar med

räntor och investeringar.

Kommunens budgeterade resultat är mycket svagt pä 0,2 mkr, vilket

motsvarar 0 o/o äv skatteintäkter och utjämningsbidrag. Enligt

tjänsteskrivelsen till budget 2023 föreslogs att eventuellt nya generella

statsbidrag i höstbudgeten inte skulle fördelats till nämnderna utan höja

kommunens budgeterade resultat, I höstbudgeten höjdes de generella

statsbidragen samtidigt som vissa ändringar i reseavdrag inte genomfördes

som aviserat. Det medförde totalt ca 7 mkr högre skatteintäkter än

budgeterat.

a

a

a

Awikelse mot budget Mkr Kommentarer

Nämnder

Kommunstyrelsen 2

Va ra v fö rfoga n dea n sla get 2 I budgeten avsattes medel för ev.

uteblivet bidrag från TlllväxWerket

men bidrag från TlllväxWerket har

erhållits.

Varav KSF q8 Avser bl.a. beräknat överskott för
färdtjänst, facklig tid mm

Varav SBF -0r8 Okade livsmedelskostnader till följd

av prisökning/infl ation, ökade

kostnader för täckning av

Hunnebyn. Täcks av överskott från
kom m u nstyrelsens förva ltn i n g

31



-[r.Irl
{trlt

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2023-03-24 KS 2023/105

Sida

3 (s)

Kultur- och

utbildningsnämnden

-3,2

+3,2

Pedagogisk omsorg/ prisökning

interkommunala kostnader,

minskade bidrag.

Åtgärder beslutade av nämnd

Socialnämnden 0 Enligt prognosen en

rimlighetsbedömning med de

åtgärder som planeras samt att
våga ta höjd för överskott har

förvaltningen en nollprognos.

Byggnadsnämnden 0 Det finns en risk för underskott, då

bokförda intäkter per februari är

lägre än budgeterat.

Ovrigt

Skatteintäkter 7,5 Förändringar i höstbudget: Okade

generella statsbidrag samt ändrade

förutsättningar
reseavd rag/skattelättnader resor

än vad som tidigare aviserats.

Finansnetto -1 Hög räntenivåer än budgeterat,

Beräknat på en något lägre

investeringsnivå än budgeterat.

Finansen -1 Högre pensionskostnader än

budgeterat.

Summa awikelse mot
budget

4

Budgeterat resultat 0,2
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2023-03-24 KS 2023/105

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

Sida

4 (s)

Kommunens resultat
per helår enl. prognos

7,7

Enligt tabellen ovan framgår att kommunens resultat per helår beräknas till
7,7 mkr, men förutsätter att kultur- och utbildningsförvaltningen genomför

de åtgärder som nämnden beslutat

Ytterligare information om nämndernas prognoser finns att läsa i bifogade

beslutsunderlag.

Det samhällsekonomiska läget är dock mycket osäkeft med fortsatt hög

inflation, stigande räntor, varsel och arbetslöshet som kan medföra att
nästa skatteunderlagsprognos blir sämre. Löneavtalen för 2023 gällande

kommunal, eller industriförbunden, är heller inte klara vilket är ytterligare

en osäkerhetsfaktor. Stor restriktivitet bör därför råda med att ingå nya

åtaganden med kostnader som är nivåhöjande.

Någon ytterligare prognos innan april anses inte som nödvändig då det i

nuläget finns en marginal till balanskravet. Nästa skatteunderlagsprognos
publiceras av SKR den 27 april.

Beslutsunderlag
. Byggnadsnämndens protokoll 2023-02-22, g 50

. Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2023-02-22, 932
o Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-13

. Socialförvaltningens ekonomirappod per februari 2023-03-20

o Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
2023-03-24

. Anvisning för extra uppföljning per februari

33



llil
la

i1
l.ti
Jå

MELLERUDS
KOMMUN

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Nämnderna

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrel sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2023-03-24 KS 2023l10s

Sida

s (s)
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Anvisningar för extra uppföljning per februari

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska uppföljningar av kommunens ekonomi

och mål lämnas till kommunstyrelsen per april och augusti.

Med anledning av kommunens lågt budgeterade resultat och flera osäkerhetsfaktorer

som te x den höga inflationen behövs utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt en

enklare uppföljning göras per februari. Syftet med uppföljningen är att stämma av om

kommunen når upp till balanskravet, Uppföljningen kommer inte vara lika omfattande

som för ordinarie prognoser och behöver inte göras per enhetsnivå eller i Stratsys

Ekonomienheten gör en sammanställning utifrån uppföljningar från nämnderna och

rapporterar till kommunstyrelsen. För socralnämndenär det tillräcklig om ordinarie

månadsuppföljning per februari skickas till ekonomienheten. För

samhällsbyggnadsförualtningen och byggnadsnämnden räcker det med den uppföljning
som görs månatligen, men som inte rapporteras till nämnden, skickas till

ekonomienheten, Gällande kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsens

förualtning görs en avstämning mot budget utifrån bokslutsutfallet, förändringar i

budgeten till2023, eventuella obalanser vid upprättandet av detaljbudget samt nu

kända förutsättningar som påverkar utfallet och som inte beaktades i budgeten.

Prognosen bör vara avstämd i nämnd innan utskick. Även byggnadsnämnden och

kultur- och utbildningsnämnden uppföljningar ska behandlas i respektive nämnd.

Inlämning
ekonomi-
enheten
senast

Nämnd

Senaste

KSAU KS

Enkel

februariuppföljning

februari

2313 Senast 2213

Omedelbar

justering

414 sl4

Innehåll prognos 1:

. En nulägesbild över utfalletför 2023 totalt.

. Awikelserkommenteras.

. Eventuella åtgärder som planeras med anledning av obalanser i budgeten.

In nehå I I överg ripa nde ekonom i fina nsförva ltn i ng :

. Skatteprognos per februari.

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se35
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Avstämning av pensionskostnader utifrån prognos Skandias prognos per 2022-

I2-3I och fakturor till och med februari.
Avstämning av räntekostnader utifrån nu kända förutsättningar med räntor och

investeringar.
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MELTERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n gen 2023-O4-O5

ARENDE 4 Dnr KS 2023180

Föfrågan om samverkan med övriga Dalslandskommuner gällande
avtal med regionservice Västra Götalandsregionen (VGR) avseende
beredskapslager för skyddsutrustning inom vård och omsorg

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen:
1. ställer sig positiv till att medverka i en fortsatt utredning enligt upprättat förslag. Av den

vidare utredningen behöver en konsekvensbedömning framgå.

2, önskar även tillföra alternativ 3: behov vid ytterligare scenarion än pandemi som en

vidareutveckling av planeringen,

3, beslutar att socialnämnden får i uppdrag att medverka vid utredningen. Säkerhetschef ska

kunna bistå socialförvaltningen i utredni ngsarbetet.

4. Klargöra att beredskapslagret ska vara hållbart och omsättas i stället för att awecklas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har beslutat att utreda möjlig samverkan med övriga
Dalslandskommuner gällande avtal med Regionseruice VGR avseende beredskapslager för
skyddsutrustning inom vård och omsorg.

Socialchef och säkerhetschef rekommenderar att kommunen ställer sig positiv till att delta i en
fortsatt utredning för Melleruds kommun samt att ett tredje alternativ kompletteras
utredningen. Av utredningen behöver bland annat inkludera förslag om logistik, omsättning och
kostnader.

Beslutsunderlag

. Skrivelse från Bengtsfors kommun datera 2023-02-13

. Sammanträdesprotokoll, Bengtsfors kommun, KS $ 10, 2023-01-18
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2023-03-21, 5 56.
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Från: Ch ristine Ha rnell <Christine.Harnell @ bengtsfors.se>
Skickat: den 13 februari 20231"6:03
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>; kommun@vanersborg.se; kommun@dalsed.se
Ämne: Förfrågan om samverkan från Bengtsfors kommun

Från: Christine Harnell
Skickat: den 13 februari 2023 15:58
Till : kom m u nstyrelsen @a ma l. se; kom m u nstvrelse n @va nersbo rg.se; kommunstvre n@mellerud.se;
ko m m unstvre lsen @fa rgela nda.se; kommunstvrelse @dalsed.se
Ämne: Förfrågan om samverkan från Bengtsfors kommun

Hej!
Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun beslutade 2023-Ot-t8 att utreda möjlig samverkan med övriga
Dalslandskommuner angående tillgång till skyddsutrustning vid pandemi.
Bifogat finns förfrågan samt beslut KS 5 10 2023.

Svar önskas senast 2 mai2023 via mej Itill kommunstvrelsen @bengtsfors.se

Med vänliga hälsningar

Christine Harnell
Kommunsekreterare
Utvecklings- och ad ministrationsenheten
Bengtsfors kommun
0531-526010

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:316150&framrl 2023-02-15
38
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Kommunchef
Socialchef
Verksamhetschef vård och omsorg
(Vaton Hetemi)
Enhetschef hemsjukvård och rehab

KS $ 10 DnTKSN 2022-000759

Tillgång till skyddsutrustning vid pandemi
Det skall finnas tiligång till skyddsutrustning i ftirsta hand inorn vård och
omsorg för minst 3 månaclet i händelse av utbrott av pandemi.

Till följd av coviclpandemin ficlc kommunens ftirvaltning till uppdrag att se

över behov av en beredskapsplan och planera för ett beredskapslager ftir
skyddsutlustning, i första hand till behovet inom vård-och omsorg.

I(ravet på ökad beredskap kommer från nationell nivå fijr att det i framtiden
skall finnas tillgång till skyddsuirustning för att kunna hantera en

bristsituation i minst 3 månader.

Under covidpandernin har hernsjukvår'den haft i uppdrag att ftirse alla
verksamheter inom kornmunen med den skyddsutrustning sorn varit
nödvändig, Vi har i nuläget tillgång till skyddsmaterial motsvarande I månacls

behov. I)ärernot har materialetutgångsdatum och av den orsaken behövs det
kontinuerlig uppföljning, vilket är resurskrävande fiir en liten kommun på sikt.
Under pandemin har verksamheterr varit i lcontakt med VGR
materialförvaltning för en dialog luing ett avtal ftir Bengtsfors Kommun där
VGR ftirbinder sig att kunna leverera tillräckligt med skyddsutlustning iill
kommunen i händelse av lcris, Det sorn framkommit i tidigare dialog var att
man borde gå tillsamrnans med andla mindre kommuner ftit att få ett

fiirdelaktigt avtal.

Det finns ivå alternativ att ta stälining till. Att ha eget lagel eller teckna avtal
med VGR för'att säkra tillgång på skyddsmaterial inför framtida
pandemisituationer.

Alternativ 1 Eget lager

Ett eget beledskapslager skulle krnna förläggas till kältat'lokal på Björkåsen,

I)äremot finns ett visst renoveringsbehov och behov av xijning av [o[<alen då
det idag finns en del lagrat material i fou'ådet som lcan kastas eller skänkas

bolt. Det kornmer att behövas perconalresurser {ör iordningsställande och
återkommande uppföljning av lagret. Föruådet behöver till viss del fömyas
vaLtannat år på grund av utgångsdatum,

Det totala behovet föt skyddsutrustning per dygn i ett panderniutbrott äL 2010
nppsätttt
Behovet

ingar, En uppsätl;ning innebär Handskar, visir', törkläde och handsprit.
är två sortem beroetrde av smittorisl<, I(ostnad
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Kommunledningskontoret, utvecklings- och
administrationsenheten

Sida

1(1)

Datum

2023-02-13

Förfrågan om samverkan

Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Bengtsfols kommun har beslutat att utreda rnöjlig
samverkan med övriga Dalslandskomlnllner gällande avtal med regionseruice
VGR avseende beredskapslager för skyddsutrustning inom vår'd och omsorg.

Beskrivning av ärendet
Kravet på ökad beredskap kommer från nationell nivå lor att det i fi'amtiden
skall finnas tillgång till skyddsutmstning lor att kunna hantera en

bristsituation i minst 3 månader.

Bengtsfors komrnun har i nuläget tillgång till skyddsmaterial motsvarande en

månads behov. Materialet har utgångsdatum och av den orsaken behövs det
kontinuerlig uppfoljning, vilket är resurskrävande 1.or en liten kommun på

sikt. Under pandemin har verksamheten varit i kontakt rned VGR
materialftirvaltning för en dialog kring ett avtal ör Bengtsfors Kotnmun där
VGR förbinder sig att kunna leverera tillräckligt med skyddsutrustning till
komrnunen ihändelse av klis. Det som framkommit i tidigare dialog är att
man borde gå tillsarnmans med andra mindre kommuner för att få ett
fördelaktigt avtal.

Göran Eriksson

Kommundirektör

Bilagor
Kommunstylelsens beslut $ 10 2023

clusers\chrhar\desktop\förfrågan om samverkan.docx

Bengtsfors kommun

Postadress

Box 14
666 21 Bengtsfors

E-post

kommun@bengtsfors.se
Besöksadress

Majbergsvägen 1B
Bengtsfors

Telefon Fax

0531-52 60 00 0531-124 52

Organisationsnr

212000-1470

Henlsida

www.bengtsfors.se
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Datum

2023-01-18
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Kornmunstyrelsen
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ftir den enklale är 2,13lconorAtk. Uppsättning ftir allvarligar.e smittorisk är
12,78lstk.

Kostnad per dygn för enklare uppsättning är 4287,13. Kostnad per.dygn för
clen mer avancelade uppsäthringerr är 25 678 per dygn, Detta är med dagens
priser,

Troligtvis kommer utrustning av den enklare typen att användas i störst grad,
Den avancerade utrustningen anvärrds endast vid lconstaterad smitta eller i
samband med insatser sotn kan innebära ökad smittor.isk. Det är därför svår.t
att till fullo lcostnadsberäkna åtgång i fiirväg. Verksamheten har iclag
skyddsutrustning som räcker för en månad,

Ber'åiknad kostnad ftir komplettering av befintlig utr.ustning ftir att räcka i 3
månader'är med nuvarande priser tu 467 800. Den egna tillverkningen av visir
kan återupptas då utrustning för tillverkning och mojlighet att ansöka om
tillverkning av godkänd utrus{ning kvarstår,

Beräknad kostnacl för personal: Planering och togistik 40 tirnnrar
Iordningställande av lokalen 80 timmar. Återkommande uppfö[ning av
fiirådet 250 tirnrnar per år. Total l<ostnad för perconalresurs 95 000 kr.onol i
inledningsskedet och sedan en årslcostnad 65 000 kronor.

T'illkornmer kostnad för iordningställande av för'råd vilket innebäl målning,
inkip av hyllol ooh montering. Tillgång till container för sådant som skall
kasseras behövs.

Alternativ 2 Avtal med regionservice

Fr'ågan har framförts till r'egionservice om möjlighet fill avtal där
regionservice förbinder sig att &nsvara fiir ett beredskapslaget som är anpassat
till Bengtsfors l(ommun. Något kostnadsftjrslag finns inte i nuliiget utan
fr'ågan behöver utledas vidare.

Beredande organ
Enhetschef hemsj ukvård o ch re hab tj änsteslcrive lse 2022-09 -29

I(onrmunstyrelsens sociala utskotts förslag 2022-09-29 # 99

I(onrmu nchefens o ch enhetschef hemsj ukvår ds tj änste skrivelse 2022-12-09

Komnrunstyrelsens sociala utskott 2A22-12-22 S 125

Komm unstyrelsens besl ut
Komrnunstyrelsen beslutar att ge förvaliningen i Lrppdrag att utreda vad ett
avtal mecl rcgionservice skulle innebära samt uileda möjlig samverkan med
övriga Dalslandskommuner,

sign ulqragBBesrytKanqs
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Kommunstyrelsen

Födrågan om samverkan med övriga Dalslandskommuner
gällande avtal med regionservice Västra Götalandsregionen
(VGR) avseende beredskapslager för skyddsutrustning inom
vård och omsorg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. ställer sig positiv till att medverka i en fortsatt utredning enligt upprättat
förslag. Av den vidare utredningen behöver en konsekvensbedömning
framgå.

2. önskar även tillföra alternativ 3: behov vid ytterligare scenarion än
pandemi som en vidareutveckling av planeringen.

3. beslutar att socialnämnden får i uppdrag att medverka vid utredningen.
Säkerhetschef ska kunna bistå socialförvaltningen i utredningsarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har beslutat att utreda möjlig samverkan

med övriga Dalslandskommuner gällande avtal med Regionservice VGR avseende

beredskapslager för skyddsutrustning inom vård och omsorg.

Socialchef och säkerhetschef rekommenderar att kommunen ställer sig positiv till
att delta i en fortsatt utredning för Melleruds kommun samt att ett tredje alternativ
kompletteras utredningen. Av utredningen behöver bland inkludera förslag om

annat logistik, omsättning och kostnader.

Beslutsunderlag
. Skrivelse från Bengtsfors kommun datera 2023-02-13
. Sammanträdesprotokoll, Bengtsfors kommun, KS 5 10, 2023-01-18

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har beslutat att utreda möjlig samverkan

med övriga Dalslandskommuner gällande avtal med Regionservice VGR avseende

beredskapslager för skyddsutrustning inom vård och omsorg.

Socialchef och säkerhetschef rekommenderar att kommunen ställer sig positiv till
att delta i en foftsatt utredning för Melleruds kommun samt att ett tredje alternativ

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2023-02-t7 KS 2023180

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
| (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se42
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2023-02-17 KS 2023/80

Sida
2 (2)

kompletteras utredningen. Av utredningen behöver bland inkludera förslag om
annat logistik, omsättning och kostnader.

Tanja Mattsson
Socialchef

Anna Granlund
Säkerhetschef och förvaltningssamordnare
0530-181 18

anna.granlu nd@mellerud.se

Beslutet skickas till
Bengtsfors komm un, kommunstyrelsen
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbets utskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2023-03-2r

sida
4

5 56 Dnr KS 2023180

Förfrågan om samverkan med övriga Dalslandskommuner gällande
avtal med regionservice Västra Götalandsregaonen (VGR) avseende
beredskapslager för skyddsutrustning inom vård och omsorg

Arbetsutskottets förclag till beslut

Kommunstyrelsen:

1. ställer sig positiv till att medverka i en fortsatl utredning enligt upprättat förslag. Av den

vidare utredningen behöver en konsekvensbedömning framgå.

2, önskar även tillföra alternativ 3: behov vid ytterligare scenarion ån pandemi som en

vidareutveckling av planeringen.

3. beslutar att socialnämnden får i uppdrag att medverka vid utredningen. Säkerhetschef ska

kunna bistå socialförvaltningen i utredningsarbetet.

4. Klargöra att beredskapslagret ska vara hållbart och omsättas i stället för att awecklas.

Sammanfattni ng av ärendet

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har beslutat att utreda möjllg samverkan med övriga
Dalslandskommuner gällande avtal med Regionservice VGR avseende beredskapslager för
skyddsutrustning inom vård och omsorg.

Socialchef och såkerhetschef rekommenderar att kommunen ställer sig positiv till att delta i en

fortsatt utredning för Melleruds kommun samt att ett tredje alternativ kompletteras
utredningen. Av utredningen behöver bland annat inkludera fdrslag om logistik, omsättning och

kostnader.

Beslutsunderlag

. Skrivelse från Bengtsfors kommun datera 2023-A2-13
r Sammantrådesprotokoll, Bengtsfors kommun, KS 5 10, 2023-01-18

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg {M) och Daniellensen (KD): Kommunstyrelsen:

1. ställer sig positiv till att medverka i en fortsatt utredning enligt upprättat förslag. Av den

vidare utred ningen behöver en konsekvensbedömning framgå.

2. önskar även tillföra alternativ 3: behov vid ytterligare scenarion än pandemi som en

vidareutveckling av planeringen.

3. beslutar att socialnämnden får i uppdrag att medverka vid utredningen. Säkerhetschef ska

kun na bistå socialförvaltn ingen i utredningsarbetet.

Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen tillför följande punkt som förslag till beslut:

4. Klargöra att beredskapslagret ska vara hållbart och omsättas i stållet för att awecklas.

Eeslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget inkluderat tilläggsförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller
detta.

->* I,n^

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

Änrnor s

Aktuel la a rbetsm i ljöfrågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om aKuella personalfrågor.

f

45



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-O4-05

ARENDE 6 Dnr 20231100

Redogörelse från Norra Äksborgs Räddningstjänstförbund gällande
förslag om inriktningsbeslut för gemensamt kommunalförbund med
Räddn ingstjänstförbundet M itt Bohuslän

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Därnemyr från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund redogör förslaget om
inriktningsbeslut för gemensamt kommunalförbund med Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän.

Beslutsunderlag

. Skrivelse till kommunstyrelsen från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
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Norra Alvsborgs
Räddn ingst jänstförbund

2023-02-08 Diarienr
5010-2023-1-5

Skrivelse till NÄRF's medlemskommuner

Rekommendation till kommunstyrelsen

Att fatta likalydande inriktningsbeslut om att verka för ett gemensamt kommunalförbund mellan
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänstförbundet Mitt Eohuslän med start den

1 januari 2025.

Direktionens bedömning

Kravbilden skapar en hög belastning på kommunal räddningstjänst. Det ökar behoven av en

organisation som har hög kompetens inom olika specialområden och en robust organisation som

klarar en hög personalomsättning. Specialistområden som många mindre och mellanstora
räddningstjänster saknar idag är till exempel inom miljö, räddningstjänst under höjd beredskap,
specialiserad kompetens inom räddningsledning och tillsyn. Ovanstående krav ska även matchas mot
att kommuners framtida svagare ekonomiska utveckling kommer innebära krav på effektivisering.

Sedan 2018 har Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) och Norra Älvsborgs

Räddningstjänstförbund (NÄRF) succesivt ökat sin samverkan och samarbete i olika
verksamhetsfrågor. Direktionerna i respektive förbund är därför i behov av ett inriktningsbeslut från
respektive kommunstyrelse för att skapa förutsättning för förbunden att bereda förutsättningarna till
ett gemensamt kommunalförbund med start 1januari2A25.

Under flera år har samarbetet fördjupats och kommit till ett sådant läge där ett gemensamt
kommunalförbund är ett naturligt fortsatt steg. För att uppnå bättre effekt isamarbetet, klara av

framtidens hotbild och få förväntade effekter av en förbundsbildning behöver beslut om inriktning
tas inom kort. Syftet med inriktningen är att skapa förutsättningar för ett effektiW sammangående
mellan kommunalförbunden.

Skäl som ligger tillgrund för direktionens bedömning

Är 2018 fördjupades samarbetet mellan förbunden genom den gemensamma

ledningscentralen/räddningsledningssystemet. Genom uppstarten av det samarbetet fördjupades
främst samarbetet inom den operativa utryckningsverksamheten. Det medförde även krav på

likriktning i utryckningsverksamheten som har bidragit till ytterligare samarbeten.

Ar 2O19 fortsatte arbetet i den gemensamma ledningscentralen genom gemensam bemanning av

flera nyckelpositioner i räddningsledningssystemet. Det har medfört ytterligare förstärkning i

samarbetet och likriktning av arbetssätt. Under samma år fortsatte även utvecklingen av avtal orn
gränslös räddningstjänst. Det innebar att båda förbundens resurser i utryckningsverksamheten finns

tillgängliga för hela räddningsledningssystemet oavsett i vilken kommun som händelsen inträffar.
Kostnaderna för samarbetet har fördelats utifrån invånarantal i respektive förbund. En konsekvens av

samarbete via avtal är ökade kostnader iform av administration.

De båda räddningstjänstförbunden har sedan 2019 ett intimt samarbete kring det gemensamma

räddningsledningssystemet (LC Fyrbodal). Vi kan konstatera att samarbetet varit framgångsrikt för
båda parter och en förutsättning för att leva upp till en lägstanivå utifrån senaste revideringen av lag

om skydd mot olyckor. Genom att LC Fyrbodal bemannas av personal från båda förbunden har det

Norra Alvsborgs
Råddnin gstiånstförbund
Larmvägen 1
461- 38 Trollhättan

Telefon våxel:
0521-26 59 00
O rga n isation s n r:

222000-0950

E-post:
info@bran d 112.se
Webb:

www.brand112.se
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5010-2023-1-5

bidragit till en snabb acceptans i de båda organisationerna. Det har även bidragit till ökad förståelse
för att samarbete är nödvändigt för att kunna bli en stark och effektiv räddningstjänst. Genom att
införa "gränslös räddningstjänst" harden gemensamma operativa förmågan blivit starkare och mer
robust både vid vardagshändelser såväl som komplexa räddningsinsatser. Denna förmåga har vid
flera tillfällen tagits tillvara. Genom samarbetet har styrningen av den operativa systemledningen
kunnat bibehållas på en delregional nivå. Det lägger grunden för ett gott och nära samarbete med
övriga som verkar inom delregionen, exempelvis kommuner, Polismyndighetens lokalpolisområde
och NU-sjukvården.

I inledningen av år 2020 gav direktionen i respektive kommunalförbund sin Förbundschef ett uppdrag
att kortfattat redogöra för förutsättningar för en fördjupad samverkan. Uppdraget skulle genomföras
med respektive förbunds avdelnings- och enhetschefer. Resultatet av respektive förbunds
betänkande var att ett samgående förordades till ett gemensamt kommunalförbund.

Strax efter sommaren 2020 gick dåvarande Förbundschef i RMB i pension. Direktionerna i RMB och
NÄRF avtalade då, att under en period fram till nyrekrytering, att Förbundschefen i NÄRF var
gemensam Förbundschef i både RMB och NÄRF. Detta pågick fram till april 2021. Detta innebar även
en starkare koppling mellan verksamheterna som fick möjlighet att samarbeta på ett djupare plan
samt skapa en bättre kännedom om varandras verksamheter.

Under våren 2021 beslutade direktionerna i RMB och NÄRF att tillsätta en utredning som
genomfördes av en extern konsult. Utredaren skulle utreda förutsättningarna förett gemensarnt
kommunalförbund mellan RMB och NÄRF. Slutsatserna i utredningen påpekadeflertalet områden
där samarbetet kan stärkas. Utredningen visade även behovet av utökad samverkan på grund av den
höga arbetsbelastningen som råder i båda förbund. Utredningen förordar i första hand en
sammanslagning i ett gemensamt kommunalförbund för att uppnå tillräcklig effekt. I andra hand
förordas en utökad samverkan via avtal för att underlätta för respektive kommunalförbund.

Utifrån slutsatserna i utredningen fattade direktionerna beslut om att ge respektive Förbundschef
uppdraget att gemensamt presentera förslag på områden där samarbete kan utökas samt hur
arbetet kan tas vidare. Förbundscheferna presenterade utredningen i slutet av är 2O22 för respektive
direktion. t utredningen förordas en sammanslagning av de båda förbunden inom närtid utifrån
resultatet av utredningsuppdragen. lnom närtid {2 år} rekommenderas sammanslagningen, då båda
förbunden står inför ett generationsskifte i flera ledande positioner som underlättar större
omorganisation. Det ger även förutsättning att möta framtida utmaningar samtidigt som de
förväntade effekterna av forbundsbildningen ska uppnås. Med anledning av utredningens resultat
beslutade direktionerna att rekommendera tillträdande direktion att gå vidare i årendet utifrån givna

rekommendationer.

Likalydande skrivelse har av direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän tillsänts
medlemskommunerna Munkedal, Lysekil samt Uddevalla.

n

Nor.a Alvsborgs
Räddn ingstiä nstforbu nd

Larmvägen 1
461 3B Trollhättan

Telefon växet:

0523.-26 59 00
O rga n i s ation sn r:
222000-o950

E-post:
info@b.and1L2.se
Webb:
www-brand112.se
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Sammanträdesprotokoll för Direktionen NARF

Norra Älvsborgs Rädd ningstjä nst, Vänersborg kl. 13 :00-L4:40

Dan Nyberg (S) Vänersborg
Pia Fogelberg (M) Trollhättan
Henrik Harlitz {M) Vänersborg
Monica Hanson (S) Trollhättan
lngo Asplund (L) Färgelanda

Roland 8jörndahl (M) Mellerud

Malin Tell (SlVänersborg, ej tjänstgörande ersättare
Tuulikki Hed lund (C) Trollhätta n, ej tjänstgörande ersättare
Göran Svensson {MBP) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare
Sofia Andersson Dharsa ni (5) Trollhätta n, ej tjä nstgörande ersättare
Ann Blomberg (C) Färgelanda, ej tjänstgörande ersättare
John-Olov Frid {S} Mellerud, ej tjänstgörande ersättare

Hans Dä rnemyr, förbundschef/räddningschef
Anders Gillek stf. räddningschef
Bodil Eramfors, ekonomichef (55 8-12)
Annika Larsson, tillträdande ekonomichef
Ann Gustavsson, förvaltningsassistent

Karl-Magnus Strömberg ($14)

Pontus Olsson, Kommunal (deltagande via Teams)

Plats och tid

Beslutande

övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Norra Äivsborgs

Räddn i ngstjänstfrirbun d
Datum

2023-02-24

GiJstavsson

Da

Henrik Harlitz (M) Vänersborg

Paragrat

Diarienr
5010-2023-1-4

Q-1'l

ffi--
H2n.,p p4ft'ttz fhl' e.,: tcr:;
Brandstationen Trollhättan

Sekreterare

Ordförand

Justerande

l.Jorra Älvsborgs
Rädd nin gs tjän stförbu rrd

Larnrvägen L

4Å1 ?A Trnlllrifran

Telefon växel:

052t-26 59 00
Orgarrisatiorrsnr
? r ?nnn-na qn

E-post:
info@brand11-2.se
Webb:
,^ir^/t./ hr.'rd11? ca
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Norra Alvsborgs
Räddn i n gstjänstförbund

Datum
2023-02-74

Diarienr

soL0-2023-L-4

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Juiteri ngen ha r tillkä nnagivits på kommunens anslagstavla

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstfdrbund

Protokollfrån sammanträde: 2023-02-24

Datum då tillkännagivandet publiceras:

Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör:
2423-02-27
242343-20

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift

Norra
Räddningstjänstförbund
Larmvågen 1

461- 38 Trotlhåttan

Utdragsbestyrkande

Telefon våxel:
a52L-2659 00
Organisation s nr:
222000-0950

E-post:
info@brand1L2.se
Webb:
www.brandll-2.se50



Norra Alvsborgs
Räddnin gstjänstförbund

Datum
2023-02-24

Diarienr
5AL0-2023-1.-4

$ 13 Beslut om skrivelse till medlemskommunerna om inriktningsbeslut avseende samgående
NÄRF.RMB
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) har
sedan år 2018 succesivt ökat sin samverkan inom olika verksamhetsfrågor.

Ett antal utredningar pekar på att, en förutsättning för att möta framtida räddningstjänstutmaningar
är att skapa en robustare organisation. Detta genom en kommunalforbundsbildning mellan de

n uvara nde räddningstjä nstfö rbunde n, NÄR F och RM B.

En förutsättning för att initiera en sådan kommunalförbundsbildning är att kommunstyrelsen i

förbundets respektive medlemskommuner fattar ett inriktningsbeslut i frågan.

Direktionen föreslås att fatta beslut om att anta skrivelse till NÄRF:s medlemskommuner om
inriktningsbeslut och tillsända denna till respektive kommunstyrelse iförbundets
medlemskommuner.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att anta skrivelse till NÄRF:s medlemskomrnuner om inriktningsbeslut och

tillsända denna till respektive kommunstyrelse iförbundets medlemskommuner.

Norra Älvsborgs
Råddningstjånstförbund
Larmvägen 1
461 7g Trnllhåttan

Telefon våixel:
0527-26 59 00
Organisationsnr:
2?70o'f)-o950

E-post:
info@brandLl2.se
Webb:
www hrandl'12 se51



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-04-O5

ÄReruor z Dnr KS 2023168

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för 3r 2022.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfaftning av ärendet

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärruärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2022.
Beslutsunderlag

. Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2022.

. Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2023-03-2L, g 57.

BILAGA
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Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Lena Francke
Förvaltningsekonom

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
En hetschef fjä rrvä rme/fastig het
Förvaltningsekonom samhä llsbygg nad

Tjänsteskrivelse

Samhäl lsbygg nadsförvaltni ngen

Datum Diarienummer
2023-03-08

Peter Mossberg

En hetschef Fastig heter/tjä rrvä rme

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2022.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2022.

Beslutsunderlag

. Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2022

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltn ingen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
wwrry. mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148853



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2023-03-2t

sida
5

S 57 Dnr KS 21?3168

Fjärrvä rmeverksamheten i Melleruds kommun - årcrap port 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2022.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Sammanfattning av ärendet

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport fcir Fjärrvärmeverkamheten
inom Melleruds kommun 2022.

Beslutsunderlag

. Fjårrvärmeverksamhetens årsrapport 2022.
r Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärruärmeverksamhetens för år 2022.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

l^*r.

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

ÄnrNor e Dnr KS 2023166

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att:

1. fastställa årsrappoften för Renhållningsverksamheten för 3r 2022.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfaft ning av ärendet

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för
Renhållningsverksamheten inom Melleruds kommun 2022.

Beslutsunderlag

o Renhållningsverkamhetens ärsrapport 2022.
. Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2023-03-21, 5 58.

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Lena Francke

Förvaltningsekonom

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
En hetschef Renhåll ning

Förvaltn ingsekonom sam hä llsbyggnad

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsforva ltningen

Datum Diarienummer
2023-03-08

Suzanne Håkansson

Renhållningschef

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2022

Förslag till beslut

Kommu nfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för är 2022.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2022.

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrapport 2022

Postadress
Melleruds kommun
Samhållsbyggnadsförvaltn ingen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148856



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2023-03-2r

sida
6

S s8 Dnr KS 2A8/66

Renhållni nglwerksamheten i Melleruds kommun - å rsrap Poft 2A22

Arbetsutskottets förc|ag till belut
KommunfullmåKige beslutar att:

1. faststiilla årsrapporten för Renhållningsverksamheten för är 2A22.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kornmunens hemsida'

Sammanfatbring av årcndet

Renhållningwerksamheten är en taxefinansiend verksamhet som årligen ska särredovisas,

fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnentema.

Samhäl lsbygg nadsförvaltningen har sam manstiillt en å rsra pport för
Renhållningwerksamheten inom Melleruds kommun 2022.

Beslutsrnder{ag

r Renhållningwerksamhetens årsnpport 2022.
r Sarnhällsbyggnadsnämndens tjänsteskivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordftirande Ludwig Mosshrg (M): Kommunfullmäktige beslutar att:

1. fasstiilla årsrapporten för Renhållningsverksamheten för är 2A22.

2. årsrapporten görs Utlgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Beslutsgång

Ordföranden frägar fi förslaget och finner att arbetsutskotret bifaller detta'

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

ARENDE 9 Dnr KS 2023167

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2022.

Ärsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2022.

Beslutsunderlag

r VA-verksamhetens årsrapport 2022.
o Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 2023-03-21, 5 59.

BILAGA

58



A
al,

r)ltttt
MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Lena Francke

Förvaltningsekonom

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Tf enhetschef VA

Förvaltn ingsekonom samhä I lsbyggnad

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbygg nadsforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2023-03-10

Niclas Mjörnestål
Tf VA-chef

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för 3r 2022.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2022.

Beslutsunderlag

r VA-verksamhetens årsrapport 2022.

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148859



MELLERUDS KOMMUT{

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2A23-03-2t

sida
7

S 59 Dnr KS 2023167

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport20z2

Arbetsutskottets förclag till beslut

KommunfullmäKige hslutar att faststiilla årsrapporten för VA-verksamheten för är 2A22.

Årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Vatten$änstlagen (S 50) ska särredovisningen årligen faststiillas av huvudmannen
och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2022.

Beslutsunderlag

o VA-verksamhetensårsrapport2022.
r Samhällsbyggnadsnämndens $änsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att fastsfiilla årsrapporten
för VA-verksamheten för är 2A22.

Årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

/,n* D
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

60



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

Änrnoe ro Dnr KS 20211434

Medborgaförslag om gång- och cykelväg från centraloften till Bloms
Varuhus

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslaget har besvarats med hänvisning till det
pågående arbetet med framtagande av en gång- och cykelvägsplan inom Melleruds
kommun. Kommunen vill dock påpeka att vi ej har någon rådighet över järnvägsområdet
då detta ägs av Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet

Monica Algotsson har lämnat in ett medborgaförslag om att Melleruds kommun anlägger
en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Melleruds centraloft och Blomsvaruhus för att man
ska kunna gå trafiksäkert till Blomsvaruhus. På gång- och cykelvägen ska det finns ett
tickande trafikljus vid övergångsställen.

Ett fungerande gång- och cykelvägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens
invånare och för besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt
hållbar utveckling.

I Melleruds kommuns översiktsplan nu-2030 är en av punkterna i genomförandeplanen att
ta fram en gång- och cykelplan (GC-plan) för kommunen. Planen ska beskriva hur
kommunen avser att utveckla gång- och cykelvägnätet framöver. En förhoppning är att
binda samman allt fler ofter med varandra, exempelvis Äsensbruk och Köpmannebro med
Mellerud.

GC-planen, som ingår i genomförandeplanen i den antagna översiktsplanen är beslutad att
vara framtagen senast 2030. Då förslaget är så pass omfattande och kräver en större
utredning och planering med andra myndigheter så är förslaget att awakta GC-planens
arbete och resultat.

Med hänvisning till det pågående arbetet med framtagande av en gång- och cykelvägsplan
inom Melleruds komm un a nser Samhällsbygg nadsförvaltningen medborgarförslaget som
besvarat.

Beslutsunderlag

. Medborgatförslag

. Melleruds kommuns översiktsplan Nu-2030

. Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2023-03-21, g 64.
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

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

Avsändare

Fö här kort ditt försl

Motivering (Här kan du lämna en mer utfcirlig beskrivning av ditt
medborgarförsla g. Motivera gärna varför du anser att f<irslag ska genomföras och
hur det i så ratt ska kunna ske

Underskrift

fv
Namnförtydrisande [n ff/{C l+ hL T OTSSOf\)

Kom m unstyrelsekontoret

Postadressl 464 80 MELLERUD' Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00'Fax: 0530-181 01

E-posh kommunen@mellerud.se' Hemsidar www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776'Plusgiro: tl 74 40-B'Orgnr: 212 000-1488

ortochdatum frl eLLe&o0 sö / ? - zl
Namn

MoNTCA R CAOTSSO'
Adress N. (uNqsc- 1
Postadress \ aq 3o {uEt< e.Q,ctD
E-postadress

._-11

aÅ{tg ^ ocl{ a\'ts€Lv4s
Tttr- rb Lo la s oc#
TtcvApD€ TRA€\'kLJctt Fa g fruaefl

f4',,Rrrt ( €NTq,+LöRr€AJ
Are D €T -sc'4 €ta;u r4s
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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om gång- och cykelväg från centralorten
till Bloms Varuhus

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget har besvarats med
hänvisning till det pågående arbetet med framtagande av en gång- och
cykelvägsplan inom Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Monica Algotsson Mellerud, har den 30 juli 2021 lämnat in ett
medborgarförslag om att Melleruds kommun anlägger en gång- och
cykelväg mellan Melleruds centralort och Blomsvaruhus.

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag
. Melleruds kommuns översiktsplan Nu-2030

Beskrivning av ärendet

Monica Algotsson har lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun anlägger en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Melleruds
centralort och Blomsvaruhus för att man ska kunna gå trafiksäkert till
Blomsvaruhus. På gång- och cykelvägen ska det finns ett tickande trafikljus
vid övergångsställen.

Ett fungerande gång- och cykelvägnät ökar kommunens attraktivitet, både
för kommunens invånare och för besökare, och ligger i linje med
kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar uWeckling.

I Melleruds kommuns översiktsplan nu-2030 är en av punkterna i

genomförandeplanen att ta fram en gång- och cykelplan (GC-plan) för
kommunen, Planen ska beskriva hur kommunen avser att uWeckla gång-
och cykelvägnätet framöver. En förhoppning är att binda samman allt fler
orter med varandra, exempelvis Åsensbruk och Köpmannebro med
Mellerud.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2023-02-14 KS 202U434

Telefon
0s30-180 00

Webb
wvrnnr. mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se63
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MELLERUDS
KOMMUN

Martin Eriksson

Enhetschef Gata/park
0530-183 94
m.eriksson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2023-02-14 KS 202U434

Dalia Al-Mansour
Handläggare Gata/park
0530-181 84
Dalia.al-mansour@mellerud.se

Sida
2 (2)

GC-planen, som ingår i genomförandeplanen i den antagna översiktsplanen
är beslutad att vara framtagen senast 2030. Då förslaget är så pass

omfattande och kräver en större utredning och planering med andra
myndigheter så är förslaget att awakta GC-planens arbete och resultat.

Med hänvisning till det pågående arbetet med framtagande av en gång-
och cykelvägsplan inom Melleruds kommun anser
Sa m hä I lsbyggnadsförua ltn i ngen medborga förslaget som besva rat.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum
za23-a3-21

sida
15

S 64 Dnr KS 2AZV434

Medborgaförslag om gång- och cykelväg från centraloften till Bloms
Varuhus

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget har besvarats med hänvisning till det
pågående arbetet med framtagande av en gång- och cykelvägsplan inom Melleruds
kommun.

Sammanfattning av ärendet

Monica Algotsson har lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds kommun anlågger
en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Melleruds centraloft och Blomsvaruhus för att man

ska kunna gå trafiksäkert till Blomsvaruhus. På gång- och cykelvägen ska det finns ett
tickande trafikljus vid övergångsställen.

Ett fungerande gång- och cykelvägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens
invånare och för besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt
hållbar utveckling.

I Melleruds kommuns översiktsplan nu-2030 är en av punkterna i genomförandeplanen att
ta fram en gång- och cykelplan (GC-plan) för kommunen, Planen ska beskriva hur
kommunen avser att utveckla gång- och cykelvågnätet framöver. En förhoppning är att
binda samman allt fler orter mäd varandra, exempelvis Åsensbruk och Köpmannebro med

Mellerud.

GC-planen, som ingår i genomförandeplanen i den antagna översiktsplanen är beslutad att
vara framtagen senast 2030. Då förslaget är så pass omfattande och kräver en större
utredning och planering med andra myndigheter så är förslaget att awakta GC-planens

arbete och resultat.

Med hänvisning till det pågående arbetet med framtagande av en gång- och cykelvägsplan
inom Melleruds kommun anser Samhällsbyggnadsförvaltningen medborgarförslaget som

besvarat.

Beslutsunderlag

r Medborgarförslag
. Melleruds kommuns översiktsplan Nu-2030
. Samhällsbyggnadsnåmndens tjånsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordforande Ludwig Mossberg (M): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget har

besvarats med hänvisning till det pågående arbetet med framtagande av en gång- och

cykelvägsplan inom Melleruds kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

t)h'\'"<Y
Utdragsbeslyrkandelusterandes sign

t
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

ÄRrnoe rr Dnr KS 20ZL|4BI

Medborgaförslag om cykelväg på eller bredvid järnvägen från
Håverud till Mellerud

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget har besvarats med hänvisning till det
pågående arbetet med framtagande av en gång- och cykelvägsplan inom Melleruds
kommun.

Sammanfaftning av ärendet

Mirjam Jager skriver i sitt medborgarförslag att sedan IT-utvecklingen på 1980-talet har
samhället levt i en "sittande kultur", vilket har bidragit till att människan rör sig i mindre
utsträckning än tidigare, Som ett led i detta uppmanar nu allt fler länder människor till att
cykla mer. Exempel på länder som uppmuntrar detta är Norge, Danmark, Tyskland och

Storbritannien. Att cykla är bra för hälsan och bra för miljön, däför tycker förslagsställare
att Mellerud kan föregå med ett gott exempel för andra kommuner. I medborgarförslaget
föreslås två alternativa lösningar på hur Melleruds kommun kan anlägga en gång- och

cykelväg till Håverud;

1. omvandla järnvägen till en rykelväg från Håverud (eller även från Bengtsfors) till
Mellerud.

2. anläggning av en cykelväg bredvid järnvägen från Håverud till Mellerud.

Ett fungerande gång- och cykelvägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens
invånare och för besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt
hållbar utveckling. I Melleruds kommun översiktsplan är en av punkterna i

genomförandeplanen att ta fram en gång- och cykelplan (GC-plan) för kommunen. Planen
ska beskriva hur kommunen avser att utveckla gång- och cykelvägnätet framöver. En

förhoppning är att binda samman allt fler orter med varandra, exempelvis Äsensbruk och
Köpmannebro med Mellerud.

GC-planen, som ingår i genomförandeplanen i den antagna översiktsplanen är beslutad att
vara framtagen senast 2030. Då förslaget är så pass omfattande och kräver en större
utredning och planering med andra myndigheter så är förslaget att awakta GC-planens
arbete och resultat.

Med hänvisning till det pågående arbetet med framtagande av en gång- och cykelvägsplan
inom Melleruds kommun anser Samhällsbyggnadsförualtningen medborgaförslaget som
besvarat,

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag

. Melleruds kommuns översiktsplan Nu-2030

. Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2023-03-21, S 65.
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MELLERUDS
KOMMUN

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.

Avsändare

Försla nterar här kort ditt förs

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras och
hur det i så fatl ska kunna ske.

Underskrift

Namnförtydligande
Miriam Jaqer

Kom m u nstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 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: tI 74 4O-B Orgnr: 212 000-1488

Ort och datum
Asensbruk
Namn
Miriam Jaqer
Adress
ldalaväqen 25
Postadress
46 440
E-postadress
info@hikinglodge.se

anläggning cykelväger
se bifogat brev medborgarförslag Mirjam Jager

se bifogat brev medborgarförslag Mirjam Jager
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Mirjam Jager

ldalavägen 25

46 44O Åsensbruk

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

Ämne anläggning cykelväg / att bli gott föredöme för andra kommuner

Åsensbruk 30 augusti 2021

Hej!
Sedan lT -utvecklingen på 1980 -talet har vi levt i en "sittande kultur". Vi rör oss inte tillräckligt och

det är därför du ser att många länder nu uppmuntrar människor att cykla mer. Jag kommer från
Nederländerna och i Nederländerna cyklar alla barn till skolan under alla årstider. I vissa delar av

landet måste barn till och med cykla 20 km tillskolan. Här iSverige hämtas barnen med buss. De

flesta arbetsgivare i Nederländerna har ett cykelprojekt för att uppmuntra anställda att cykla till
jobbet istället för med bil.

Okej, cykling är en del av den Nederländska kulturen, men man ser nu att i grannländer som Norge,
Danmark, Tyskland, Skottland och Storbritannien (borgmästare i London) där cykling inte ärvanligt,
uppmuntras cykling.

Det är bra för hälsan och bra för miljön. Allt med bilär inte längre aktuellt. Kanske kan kommune som
Mellerud föregå med gott exempel för andra kommuner eller till och med för hela Sverige.

Det finns två möjligheter:
L omvandla järnvägen till en cykelväg från Håverud (eller även från Bengtsfors ) till Mellerud
2. anläggning av en cykelväg bredvid järnvägen från Håverud till Mellerud.

Fördelarna med val 1är:
L Kostnaderna är möjligtvis lägre än om en helt ny cykelväg måste byggas. Man fyller

utrymmet mellan skenorna med asfalt och man är klar.

2. Rutten är platt så att det inte kräver mycket ansträngning att cykla här.

3. Turisterna som gör kanalbåtturen kan återvända med en cykel istället för med tå9.
4. För att öka det roliga kan tandemcyklar också användas
5. det skapar sysselsättning. En cykelbutik kan öppnas i Mellerud. På den gamla

Skållerudstationen kan till exempel en smörgåsbutik startas på sommaren.
6. Den nuvarande godstransporten med järnväg kan också ske via kanalen med godsfartyg. Titta

på Nederländerna där i Rotterdam - en världshamn - fortsätter godstrafiken på kanalerna och
och varorna kommer att gå till andra länder i Europa

Stor framgång
I Tyskland, Belgien och Luxemburg har många järnvägar som är lite använda omvandlats till
cykelvägar. Detta är en stor framgång. lnvånarna cyklar mer och det är populärt bland turister

7
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Ekonomiskt stöd
En annan punkt som kan vara viktig: man kanske kan få bidrag från Bryssel för anläggning av
cykelvägar. Klimatet är ett viktigt ämne och med anläggning av cykelvägar - och därmed göra
samhället grönare - kanske man kan få ett EU-bidrag från Bryssel för anläggning av cykelvägar.

Cykelvänlig arbetsplats
Jag läste i Melleruds Nyheter att Mellerud är en av 21 kommuner i regioner som har anmält sitt
deltagande i Cykeltävling2021. "Bli en cykelvänlig arbetsplats". .... Kanske i framtiden när det finns
trygg cykelväger ivår kommun.

Jag ser fram emot ditt svar och jag hoppas att jag kan cyklar trygg till Mellerud i framtiden.

Med vänlige hälsninga r,

Mirjam Jager

2
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Kommunstyrelsen

Medborgaförslag om cykelväg på eller bredvid järnvägen
från Håverud till Mellerud

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslaget har besvarats med
hänvisning till det pågående arbetet med framtagande av en gång- och
cykelvägsplan inom Melleruds kommun,

Sammanfattni ng av ärendet
Mirjam Jager Åsensbruk, har den 30 augusti 2021 lämnat in ett
medborgarförslag om att Melleruds kommun anlägger en cykelväg på eller
bredvid järnvägen från Håverud till Mellerud.

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag
o Melleruds kommuns översiktsplan Nu-2030

Beskrivning av ärendet
Mirjam Jager skriver i sitt medborgarförslag att sedan lT-uWecklingen på

1980-talet har samhället levt i en "sittande kultur", vilket har bidragit till att
människan rör sig i mindre utsträckning än tidigare. Som ett led i detta
uppmanar nu allt fler länder människor till att cykla mer. Exempel på länder
som uppmuntrar detta är Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Att
cykla är bra för hälsan och bra för miljön, därför tycker forslagsställare att
Mellerud kan föregå med ett gott exempel för andra kommuner, I
medborgarförslaget föreslås Wå alternativa lösningar på hur Melleruds
kommun kan anlägga en gång- och cykelväg till Håverud;

1) omvandla järnvägen till en cykelväg från Håverud (eller även från
Bengtsfors) till Mellerud.

2) anläggning av en cykelväg bredvid järnvägen från Håverud till
Mellerud.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-09-20 KS 202Ll4Bt

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se70
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Martin Eriksson
Enhetschef Gata/park
0530-183 94
m.eriksson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2027-09-20 KS 202rl4BL

Dalia Al-Mansour
Handläggare Gata/park
0s30-181 84
Dalia.al-mansour@mel lerud.se

Sida
2 (2)

Ett fungerande gång- och cykelvägnät ökar kommunens attraktivitet, både
för kommunens invånare och för besökare, och ligger i linje med
kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling. I Melleruds
kommun översiktsplan är en av punkterna i genomförandeplanen att ta
fram en gång- och cykelplan (GC-plan) för kommunen. Planen ska beskriva
hur kommunen avser att uWeckla gång- och cykelvägnätet framöver. En

förhoppning är att binda samman allt fler ofter med varandra, exempelvis
Äsensbruk och Köpmannebro med Mellerud.

GC-planen, som ingår i genomförandeplanen i den antagna översiktsplanen
är beslutad att vara framtagen senast 2030. Då förslaget är så pass

omfattande och kräver en större utredning och planering med andra
myndigheter så är förslaget att awakta GC-planens arbete och resultat.

Med hänvisning till det pågående arbetet med framtagande av en gång-
och cykelvägsplan inom Melleruds kommun anser
Sa m hä I lsbygg nadsföwa ltni ngen med borga försla get som besva rat.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2A23-03-27

sida
i6

56s Dnr KS 202U48L

Medborgarförslag om cykelväg på eller bredvid järnvägen från
Håverud till Mellerud

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarfclrslaget har besvarats med hänvisning till det
pågående arbetet med framtagande av en gång- och cykelvägsplan inom Melleruds
kommun. Kommunen vill dock påpeka att vi ej har någon rådighet över järnvägsområdet

då detta ägs av Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet

Mirjam Jager skriver i sitt medborgarförslag att sedan lT-utvecklingen på t98O-talet har

samhället levt i en "sittande kultur", vilket har bidragit till att människan rör sig i mindre
utsträckning än tidigare. Som ett led i defta uppmanar nu allt fler länder människor till att
cykla mer. Exempel på länder som uppmuntrar detta är Norge, Danmark, Tyskland och

Storbritannien, Att cykla är bra för hälsan och bra för miljön, därför tycker förslagsställare
att Mellerud kan föregå med ett gott exempel för andra kommuner, i medborgarförslaget
föreslås två alternativa lösningar på hur Melleruds kommun kan anlägga en gång- och

cykelväg till Håverud;

1. omvandla järnvägen till en cykelväg från Håverud (eller även från Bengtsfors) till
Mellerud.

2. anlåggning av en cykelväg bredvid järnvägen från Håverud till Mellerud.

Ett fungerande gång- och cykelvägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens
invånare och för besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt
hållbar utveckling. I Melleruds kommun översiKsplan är en av punkterna i
genomförandeplanen att ta fram en gång- och cykelplan (GC-plan) för kommunen. Planen

ska beskriva hur kommunen avser att utveckla gång- och rykelvägnätet framöver. En

förhoppning är att binda samman allt fler orter med varandra, exempelvis Åsensbruk och

Köpmannebro med Mellerud.

GC-planen, som ingår i genomförandeplanen i den antagna översiktsplanen är beslutad att
vara framtagen senast 2030. Då förslaget är så pass omfattande och kräver en större
utredning och planering med andra myndigheter så är förslaget att awakta GC-planens

arbete och resultat,

Med hänvisning till det pågående arbetet med framtagande av en gång- och cykelvägsplan
inom Melleruds kommun anser Samhällsbyggnadsförvaltningen medborgarforslaget som

besvarat.

Beslutsunderlag

r Medborgartörslag
. Melleruds kommuns översiktsplan Nu-2030
r Sam hällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse

lr"(_r..iT
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

72



MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2023-03-2I

sida
t7

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslaget har besvarats med
hänvisning till det pågående arbetet med framtagande av en gång- och cykelvägsplan inom
Melleruds kommun. Kommunen vill dock påpeka att vi ej har någon rådighet över
järnvägsområdet då detta ägs av Trafikverket.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

.'t* J-.1-
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

Lt
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2023-04-05

ARENDE 12

Redovisning av obesvarade motioner

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.

Sammanfattning av ärendet

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

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Beslutsunderlag
o Arbetsutskottets beslut 2023-03-2L, g 6L

Motion Dnr Inlämnad Motionär Status

Motion om plan för
uWecklingen av lek-
och aktivitetsplatser

KS 2018/12s 20rB-02-20
DanielJensen
(KD)

Utreds av
samhällsbyggnds-
förvaltningen

Motion om att hela
Äsensbruk ska leva

KS 202012s0 2020-04-09
Michael Melby
(s)

Utreds av kommun-
styrelseförva ltn i ngen

Motion om att utreda
möjligheten tillfria
arbetsskor för viss
personal inom
socialförvaltningen

KS 2023/13 2023-01-20

Michael Melby
(s)
Pål Magnussen
(v)

Utreds av kommun-
styrelseförva ltn i ngen

Motion om att utreda
möjligheten tillfria
arbetsskor och
utomhuskläder för
personal inom
förskola och fritids

KS 2023113 2023-0r-24

Michael Melby
(s)
Morgan E

Andersson
(c)
Pål Magnussen
(v)

Utreds av kommun-
styrelseförva ltn i ngen
tillsammans med
kultur- och
utbildningsförualt-
ningen
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2A23-43-2t

sida
9

s61

Redovisning av obesvarade motioner

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäKiges arbetsordning, 5 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 $ bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan

avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmäktige godkånner redovisningen och

beslutar att beredningen ska fortsätta.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller defta

Motion Dnr Inlämnad Motionär Status

Motion om plan för
uWecklingen av lek-
och aktivitetsplatser

KS 2018/12s 2018-02-20
Daniel Jensen
(KD)

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Motion om att hela
Åsensbruk ska leva

KS 20201250 2020-04-09
MichaelMelby
(s)

Utreds av kommun-
styrelseförvaltn ingen

Motion om att utreda
möjligheten tillfria
arbetsskor för viss
personal inom
socialförvaltningen

KS 2023/13 aAZ3-OL-20

Michael Melby
(s)
Pål Magnussen
(v)

Utreds av kommun-
styrelseförvaltn i n gen

Motion om att utreda
möjligheten tillfria
arbetsskor och
utomhuskläder för
personal inom
förskola och fritids

KS2023lL3 2023-0L-24

Michael Melby
(s)
Morgan E

Andersson
(c)
Pål Magnussen
(v)

Utreds av kommun-
styrelseförva ltn i n gen
tillsammans med
kultur- och
utbildningsförualt-
ningen

I
t.r.4-..

Utdragsbestyrkande)usterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen 2023-O4-O5

ÄRrnor rg

Redovisning av obesvarade medborgadörslag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sa mmanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap I 9).
Om beslutanderätLen överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer
att handlägga ärendet.

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget väcktes.

Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa de medborgarförslag som kommunstyrelsen
och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:

Medborgarförslas Dnr Inkom Förslagsställare Status

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 20t914t6 2019-08-19 Jesper Lundquist
Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltninqen

Medborgarförslag om
skateboardramp i Åsensbruk

KS 20201777 2020-12-09 Ludwig Jonsson
Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltninqen

Medborgarförslag om gång-
och cykelväg från centraloften
till Bloms Varuhus

K520211434 2021-07-30 Monica Algotsson
Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltninqen

Medborgaförslag om cykelväg
på eller bredvid järnvägen från
Håverud till Mellerud

KS202Ll4Bt 2021-08-30 Mirjam Jager
Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Medborgaförslag om att lägga
en halvmeter med grus eller
kolstybb bredvid gång- och
cykelbanan runt golfbanan

KS 202r1s72 2021-10-19 Fredrik Norgren

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

Medborgaförslag om belysning
i hundrastgården i Mellerud

KS 202U618 2021-11-10 Maria Johnsson
Utreds av sam-
hällsbyggnds-
forvaltninqen

Medborgarförslag om badstege
på ön vid Vita Sannar samt på

närliqqande udden
KS 2021/619 202r-rr-fi Frank lversen

Olausson

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltninqen
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2023-O4-05

Medborgatförslag Dnr Inkom Förslagsställare Status

Medborgarförslag om att
fordonshastigheten på och runt
Köpmantorget anpassas till
gångtrafikanter

KS 2022117 2022-0r-04 Gunnar Andersson

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Medborgadörslag om ett mer
handikappvänligt Mellerud

KS2022lB0 2022-02-09 Monica Algotsson
Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltninqen

Medborgaförslag om bättre
belysning vid
Lunden/Parkgatan för ökad
tryqqhet och säkerhet

KS 20221104 2022-02-24 Carina Blad-
Eriksson

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Medborgaförslag om ett klot
som synkar med gatunamnen i

rondellen in till Ängenäs
KS 20221Ls4 2022-03-23 Evalotta Olsson

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
forvaltningen

Medborgaförslag om farthinder
vid övergångsstället ner till
Sundserudssjön

K520221172 z0zz-03-30 Tobias Fors
Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

Medborgaförslag om lekplats i

Äsensbruk
KS 20221L9s 2022-04-07 Zivojka Barac

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

Medborgaförslag om skyltar
vid hundrastgården i Mellerud
med texten Rökning förbjuden
och Att här plockar man upp
efter sin hund

KS 20221237 2022-05-04 Carina Bengtsson

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

Medborgaförslag om att
Tingshusgatan i Mellerud döps
om till Olle Liunqs qata

KS 20221289 2022-05-27
John-Erik Vilhelm
Karlsson

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltninqen

Medborgaförslag om
namnförslag (Mittpunkten) på
den nya byggnaden på

Köpmantorqet i Mellerud

KS 20221322 2022-06-t7 Lena Hoyng

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Medborgaförslag om
namnförslag (Mellestraden) på

den nya byggnaden på

Köpmantorqet i Mellerud

K520221338 2022-06-22 Hans Ostlund

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

Medborgaförslag om en
lekplats i Håverud

KS 20221404 2022-08-09 Hanna Ström
Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltninqen

Medborgarförslag om en
actionpark i Mellerud

K520221405 2022-08-Lr Anette Francke-
Nygren

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltninqen
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Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

Medborgalförslag Dnr Inkom Förslagsställare Status

Medborgaförslag om fathinder
på Storvägen i Äsensbruk

KS20221419 2022-08-22
Catarina
Lynghammar

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Medborgarförslag om belysning
vid lekparken Sjögatan/
Näckrosgatan och ytterligare
belysninq vid pulkabacke

KS 20221534 2022-rt-0L Johan Larsson

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Medborgarförslag om belysning
av hundrastgården i Mellerud

KS 2022lsss 2022-rt-15 Carina Bengtsson
Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltninqen

Medborgarförslag om att ta ner
ekar i hundrastgården i

Mellerud
KS 20221560 2022-rr-L6 Carina Bengtsson

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Medborgarförslag om en skylt
med "Kyrkans Hus" sätts upp
vid E45/ICA Kronan

KS 20221s90 2022-t2-05 Ingvar Lisius
Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

Medborgarförslag om belysning
längs gångvägen mellan
Parkgatan och Lundens förskola
och Idrottshuset

KS 2023130 2023-01-18 Carina Blad

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

Medborgatförslag om
tidsbegränsad parkering på

Storgatan i Mellerud mellan
Köpmantorget och P D
Lundgrensgatan

KS 2023132 2023-01-18 Gunnar Andersson

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Beslutsunderlag
o Arbetsutskottets beslut 2023-03-2I, 9 63.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
zo23-43-21

sida
L2

s63

Redovisning av obesvarade medborgaförslag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godki nner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall årendet är
principiellt eller av stöne vild för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap 5 9).
Om beslutanderätten överlåts ska förslagsstiillaren underrättas om vilken nämnd som kommer
att handlägga ärendet.

Medborgadörslag ska beredas så aft beslut kan fatlas inom ett år från det förslaget väcKes.

Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa de medborgarförslag som kommunstyrelsen
och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäKiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:

Medborgarförclag Dnr Inkom Förclagsställare Status

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 2AL9|4L6 2019-08-19 Jesper Lundquist
Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltninqen

Medborgarförslag om
skateboardramp i Åsensbruk

K520201777 2024-72-A9 Ludwig Jonsson
Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarrörslag om gång-
och cykelväg från centralorten
till Bloms Varuhus

KS2AZL/434 2421-07-34 Monica Algotsson
Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltninqen

Medborgarförslag om cykelväg
på eller bredvid järnvägen från
Håverud till Mellerud

KS2A2U48t 2021-08-30 Mirjam Jager
Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltninqen

Medborgafdrslag om att lägga
en halvmeter med grus eller
kolstybb bredvid gång- och
cykelbanan runt qolfbanan

KS2A2U572 2021-74-'9 Fredrik Norgren

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgaförslag om belysning
i hundrastgården i Mellerud

KS 202U618 2021-11-10 Maria Johnsson
Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om badstege
på ön vid Vita Sannar samt på
närliqqande udden

KS202U6L9 2021-11-11
Frank Iversen
Olausson

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltninqen

L r*-
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2023-03-2L

sida
13

Medborsalförslas Dnr Inkom Förslassställare Status

Medborgarförslag om att
fordonshastigheten på och runt
Köpmantorget anpassas till
gångtrafikanter

KS 
^AZUU

2022-9r{,4 Gunnar Andersson

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om ett mer
handikappvånligt Mellerud

KS 2022180 2022-42-09 Monica Algotsson
Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förualtninqen

Medborgaförslag om bättre
belysning vid
LundenlParkgatan för ökad
tryqshet och säkerhet

KS2O22/tO4 2A22-42-24
Carina Blad-
Eriksson

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
fövaltningen

Medborgarförslag om ett klot
som synkar med. gatunamnen i

rondellen in till Angenäs
KSZAZZILS4 2A22-43-23 Evalotta Olsson

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltninqen

Medborgarförslag om farthinder
vid övergångsstället ner till
Sundserudssiön

KS20ZZl172 2022-43-34 Tobias Fors
Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaftningen

Medborgarförslag om lekplats i

Åsensbruk
KS2022lL9s 2422-04-07 Zivojka Barac

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarörslag om skyltar
vid hundrastgården i Mellerud
med texten Rökning förbjuden
och Att hår plockar man upp
efter sin hund

K520221237 2022-A5-O4 Carina Bengtsson

Utreds av sam-
hållsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om att
Tingshusgatan i Mellerud döps
om till Olle Liunqs sata

K520221289 2A22-45-27
John-Erik Vilhelm
Karlsson

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltninqen

Medborgarförslag om
namnförslag (Mittpunkten) på
den nya byggnaden på

Köpmantorget i Mellerud

K52A22f322 2422-46-L7 Lena Hoyng

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om
namnförslag (Mellestraden) på

den nya byggnaden på
Köprnantorget i Mellerud

K520221338 2022-46-22 Hans Ostlund

Utreds av sam-
hållsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om en
lekplats i Håverud

,<s2a2214A4 zo22-o8-49 Hanna SttÖm
Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltninqen

Medborgarförslag om en
actionpark i Mellerud

r,s2a2u4a5 2AZ2-48-tL
Anette Francke-
Nygren

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgalförslag Dnr Inkom Förslassstållare Status

-ii'(
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2A23-03-2L

sida
14

Medborgaförslag om fafthinder
på Storvägen i Åsensbruk

K520221418 2022-48-22 Catarina
Lynghammar

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgadörslag om belysning
vid lekparken Sjögatanl
Näckrosgatan och ytterliga re
belysning vid pulkabacke

KSZ022ls34 2022-L7-Ot Johan Larsson

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om belysning
av hundrastgården i Mellerud

KS 202215ss 2A22-11-t5 Carina Bengtsson
Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förualtninqen

Medborgaförslag om att ta ner
ekar i hundrastgården i

Mellerud
KS 20221560 2022-11-L6 Carina Bengtsson

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förualtninqen

Medborgarförslag om en skylt
med "Kyrkans Hus" sätts upp
vid E45|ICA Kronan

KS 20221s90 za22-L2-05 Ingvar Lisius
Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förualtningen

Medborgaförslag om belysning
långs gångvägen mellan
Parkgatan och Lundens förskola
och Idrotbhuset

KS 2023/30 2023-01-18 Carina Blad

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om
tidsbegränsad parkering på
Storgatan i Mellerud mellan
Köpmantorget och P D
Lundqrensqatan

KS2A23.l32 2023-01-18 Gunnar Andersson

Utreds av sam-
hällsbyggnads-
förualtningen

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M): Kommunfullmåktige godkänner redovisningen-

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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FöREDRAGNINGSLISTA

2023-04-O5

Änrnor r+

Redovisning av besvarade medborgadörslag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

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

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om

vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden iapril och oktober.

Följa nde med borga rförslag a n mä ls som besva rade :

Medborsalförslas Dnr Inkom Beslut

Medborgaförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuqa i Dals Rostock

KS

20181360
2018-05-28

Kommunstyrelsen beslutade den 6

oktober 2022 all med borga förslaget
anses vara under utredning med
hänvisning till då pågående arbete
med detaljplanen i området

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan i

Mellerud

KS

20191443
2019-09-06

Kommunstyrelsen beslutade den 6

oktober 2022 aft:

1. tillgodose en grusad vändplan vid
östra änden av Råggatan. Detta
då en utredning var på gång om
vattenledningar behöver bytas.

2. Bifalla åtgärd två i

medborgarförslaget genom att
samhällsbygg nadsförvaltningen
gräver ner en rännstensbrunn i

vändplanen för att leda bort
markvatten.

3. Avslå åtgärd tre i

med borgarförslaget med
hänvisning till att den mörka
delen av qatan tillhör Trafikverket.

Medborgarförslag om
fritidsbank

KS

20201s02
2020-08-04

Kommunstyrelsen beslutade den 6

oktober 2022 alt med borga rförsla get
antas enliqt utredninqens förslaq.

Medborgarförslag om gatljus
på gång- och cykelvägen

KS

20211613
202r-rr-09

Kommunstyrelsen beslutade den 10
januari 2023 att bifalla
medborqadorslaqet qenom att
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Beslutsunderlag
. Arbetsutskottets beslut 2023-03-2I, 9 62.

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

mellan Oxgatan och
Travgatan i Mellerud

sam hä llsbygg nadsförva ltn in gen
placerar ut två lyktstolpar på gång-
och cykelvägen mellan Oxgatan och
Travqatan.

Medborgaförslag om
kommunal arbetslivsinriktad
insats genom drift av
lågprisbutik för människor
med låg eller ingen inkomst i

qamla Cooohuset

KS

20221s28
2022-10-26

Kommunstyrelsen beslutade den 30
november 2022 att
medborgaförslaget anses vara under
utredning, med hänvisning till det
pågående arbetet med kommande
arbetsqrupp.

Medborgarförslag om
väjningsplikt i korsningen
Ka pellgata n/Köpma ntorget

KS

202016L4
2020-10-06

Kommunstyrelsen beslutade den B

mars 2023 att medborgaförslaget
anses vara tillgodosett med
hänvisning till utfört underhåll på

Södra Kunqsqatan,
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2023-03-21

sida
i0

s52

Redovisning av besvarade medborgarförslag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underräftas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden iapril och oKober.

Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:

Medboroarförslao Dnr Inkom Beslut

Medborgafförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuoa i Dals Rostock

KS

2018/360
2018-05-28

Kommunstyrelsen beslutade den 6
oktober 2022 att medborgaförslaget
anses vara under utredning med
hänvisning till då pågående arbete
med detaljplanen i området

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan i

Mellerud

KS

20191443
2019-09-06

Kommunstyrelsen beslutade den 6
oktober 2022 aft:

1. tillgodose en grusad vändplan vid
östra änden av Råggatan, Detta
då en utredning var på gång om
vattenledningar behöver bytas.

2. Bifalla åtgärd två i

medborgaförslaget genom att
samhäl lsbyggnadsförvaltningen
gräver ner en rännstensbrunn i

vändplanen för att leda bort
markvatten.

3. Avslå åtgärd tre i

medborgarförslaget med
hänvisning till att den mörka
delen av qatan tillhör Trafikverket.

Medborgarförslag om
fritidsbank

KS

zA2Alsoz
2020-08-04

Kommunstyrelsen beslutade den 6
oktober 2A22 att med borga rforslaget
antas enliot utredninoens förslao.

l*n--

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKO tL
Sammanträdesdatum
2023-03-2L

sida
11

Medborgarförslag om gatljus
på gång- och cykelvägen
mellan Oxgatan och
Travgatan i Mellerud

KS

202U613
202r-11-09

Kommunstyrelsen beslutade den 10
januari 2023 att bifalla
medborgarförslaget genom att
sam hä llsbygg nadsförva ltn in gen
placerar ut Wå lyktstolpar på gång-
och cykelvägen mellan Oxgatan och
Travoatan.

Medborgadörslag om
kommunal arbetslivsinriktad
insats genom drift av
lågprisbutik för människor
med låg eller ingen inkomst i

oamla Cooohuset

KS

2022/529
2022-L0-26

Kommunstyrelsen beslutade den 30
november 2022 aft
medborgarförslaget anses vara under
utredning, med hånvisning tilldet
pågående arbetet med kommande
arbetsqruoo.

Medborgarförslag om
väjningsplikt i korsningen
Kapellgata n/Köpma ntorget

KS

2420rc'4.
2020-10{6

Kommunstyrelsen beslutade den 8
mars 2023 att medborgaförslaget
anses vara tillgodosett med
hänvisning till utfört underhåll på
Södra Kunosoatan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Ludwig Mossberg (M) : Kommu nfullmäKige godkänner redovisningen-

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

l,o-
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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FOREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

ARENDE 15

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

D . SAM HÄLLSBYGGNADSFöRVALTNINGEN

D 17 Samhällsbyggnadsftirualtningens taxe- och bidragsärenden

17,4 Bostadsanpassningsbidrag 9212023

H MEDBORGARKONTORET

H 23 Färdtjänstärenden

23,1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS L997:736) gZl2O23

23.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst SFS L997:735) 9212023

H 26 Parkeringstillstånd

26.1 Parkeringstillstånd g 112023
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FOREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

Änrnoe re

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

. Byggnadsnämnden beslutade den22 februari 2023, g 26, att bevilja strandskyddsdispens för
nybyggnad av komplementbyggnad (carport) på fastigheten Bråna t:54. Dnr 2023.44.226.

o Byggnadsnämnden beslutade den22 februari 2023,522, atr. bevilja strandskyddsdispens
för rivning och nybyggnad av föreningslokal på fastigheten Sunnanå L:2. Dnr 2023.13.226.

o Byggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2023, g 23, afr. bevilja strandskyddsdispens för
nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Stora Rud 1:26. Dnr 2023.29.226.

. Byggnadsnämnden beslutade den22 februari 2023,924, afr. bevilja strandskyddsdispens för
nybyggnad av transformatorstation på fastigheten örs-Hagen 1:48. Dnr 2023.35.226.

. Byggnadsnämnden beslutade den22 februari 2023,5 25, att bevilja strandskyddsdispens för
nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Famshed L:6. Dnr 2023.39.226.

r Byggnadsnämndens beslutade den22 februari, $ 20, att bevilja bygglov för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten Högsbyn 3:43. Dnr 2023.15.234.

. Jordbruksverkets beslut den 15 mars2023, Dnr 6.7.18-02940/2021om att bevilja
godkännande om förbränningsanläggning med låg kapacitet för företaget Tängelsbols
Lantbruk AB. Dnr KS 2023/122.

r Bergstatens remiss angående ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen
(1991:45) för området Dals nr 101 i Bengtsfors, Melleruds och Ämåls kommuner i Västra
Götalands län.

o Länsstyrelsens beslut om att förordna Britt Bohlin som borgerlig vigselförrättare
2023-2026. Dnr KS 2022/447

. Finansiell rapport per 2023-02-28. Dnr KS 2022/85.
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FOREDRAGNINGSLISTA

2023-O4-O5

ARENDE 17

Information från kommunchefen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar information i aktuella frågor.
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FOREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

ÄnrNor rg Dnr 20221L55

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2022 - redovisningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till paftistöd, 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 2022.

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-20, 5 53.
o Redovisning av erhållet partistöd 2022 (C)
. Redovisning av erhållet partistöd 2022 (KD)
o Redovisning av erhållet partistöd 2022 (KIM)
. Redovisning av erhållet partistöd 2022 (M)
o Redovisning av erhållet partistöd 2022 (MP)
. Redovisning av erhållet partistöd 2022 (S)
. Redovisning av erhållet partistöd 2022 (SD)
o Redovisning av erhållet partistöd 2022 (V)
. Kom mu nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse

Årendet behandtas av arbetsutskottet den 4 april 2O23,

89



MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-20

sida
14

5s3 Dnr KS 20221t55

Kornmunalt paftistöd i Melleruds kommunZA22 - utbetalningar

KommunfullmäKiges beslut

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

En mottagare av paRistöd 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 paftistdd

för nästkornmande år.

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2021.

Beslutsunderlag

. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2AL9-2422
o Uträkning 2022
. Kom m unstyrelseförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, 5 116.
. Kommunstyrelsens besl&2A22-04-06, 5 80.

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2Q22;

. Centerpartiet kommunkreG (C) 48 000 kr
o Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr
. Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr
r Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr
. Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr
o Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr

Utd ragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
r Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
r Vänster1nrtiet i Mellerud (V)

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-44-20

62 000 kr
48 000 kr
13 000 kr

sida
15

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet sHckas till
Partiemas gruppledare
Ekonom kommunstyrelseförvahningen

sign

å0rfr

UtdragsbesWrkande
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Ansökan

, Registrerad lokal partifiirening

Erhållet partistöd: L/*on kr

av kommunalt - Vid inlämning av bi

Ankom (ifrlls av motugaran)

i rutan n

MELLERUDS
KOMMUN

{ r n /*- roa.A" / , 4r'//an,,r/
Juridisk person"

9€a a/ - ot-r 7

Organisationsnummer

Adress 1/6 ,lovs-o/./ /y'n,/egta4
/3 a /c /o..t V -rn il/, 

" 
lo o./ ?{/l/ "4al/. r ,,/

Postadress

833/ 73 srV /rt t
Bankkonro eller BG/PG

o7a zpgtvod
Telefon

G/./ .äz'--

/ah-/- .,4äk-, V /a-rx"'iJ . o /i 
"//t'uL 

5' k pre{av -

ftos/oo/*t ' {ad'' La-'/ Fr{/ uq'/a/' {ex

a /t&ar.

au14,^
ä,n nater t (P / 

'a2*

tr, lA,

Kommunstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01

E-post: kornmunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro; 533-7233. org.nr; 212 000-1488
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W
MELLERUDS
KOMMUN Ankom (ifrlls av motagaren)

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd
Ansökan

* Retlstrerad lokal paniförening

Erhållet partistöd: 20000 kr

Juridisk persont

Kristdemokraterna Mellerud 862500-9884
Organisationsnummer

Finnetorp Davidsgården 1

Adress

46493 Mellerud
Fostadress

0530-50321
Telefon

Bg 5650-7619
Bankkonto eller BG/PG

Paula Tö vist ful.il, rffi Joacim M nUSSon 7*J*
Redovisni av kommunalt - Vid inlämn av vänl i rutan a

Vi Kristdemokrater har använt partistödet enligt följande

Partistöd 2022

Av distriktet köpta tjänster

Administration , PR

Litteratur, Utbildning

Möten och fester

Valkostnader

20000 kr

72OQkr

2040 kr

9670 kr

975 kr

115kr

il.l ,*,hd*.on*
Revisor Göran Andreasson

Kommunstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se, Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233. Org,nr: 212 000-148893
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Kristdemokraterna
Mellerud

Bilaoa för redovisninp av erhållet nalt oa 2022

verksamheten under 2022har varit mer som ett normalt år efter pandemin men extra då det varit
valår

Vi har åter kunnat möta väljare, som vanligt på gator och torg vilket har kännts bra. Några
seminarier har hållits av distrikt- och riksorganisation där vi deltagit både irl och via webben.

Gruppmöte har hållits måndag före kommunstyrelsen. Detta år genom vanliga möten och inte så
många hybridmöten som under Coronatiden. Vi har gått igenom de aktuella frågorna i nämnder och
styrelser.

lnför val 2022har medel avsatts i en valfond för att kunna marknadsföra partiet och möta
kommuninvånare på olika sätt och detta har verkställts under året.

Daniel jensen(kd)

gruppledare

1
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W
Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

MELLERUDS
KOMMUN

Ansökan ler:

'' Registrerad lokal paniförening

Ankom (ifylls av mottagaren)

20000 krErhållet partistöd

Juridisk person'=

KommunPartiet Mellerud
Organisadonsnummer

802425-1723

C/o Jörgen Eriksson Erikstad Skåkerud 5

Adress

464 92 Mellerud
Postadress

070-5285055
Telefon

8234-7,3 567 503-2
Bankkonto eller BGiPG

Ordförande

Jörgen Eriksson
Kassör

Anita Augustsson

Redovisni av kommunalt - Vid inlämn av i rutan

Kommunstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233. Org.nr: 212 000-1488
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Redovisning av partistöd för år 2022 KommunPartiet Mellerud KiM.

Under verksamhetsåret 2022 har KommunPartiet genomftirt månatliga möten för sina
medlemmar.

Under det gångna äret har fortsatt stort focus behövts läggas på det kommunala
arbetet och detta då fortfarande ingående i Den Nya Majoriteten i Mellerud.

Såsom har skett ända sedan valet 2018 har vi mycket aktivt forsökt möta våra
medborgare på deras villkor och märkt av ett tydligt intresse bland allmänheten for
vår politik som är präglad av ett sunt tänkande med våra medborgare i focus. Vårt
engagemang i näringslivet har ytterligare stärkts och vi upplever ett otroligt gott
bemötande från samtliga foretag vi varit i kontakt med. Företagen ser oss som en

självklar spelare på den politiska arenan.

Vi är fortfarande mycket återhållsamma med våra medel, men har f<ir medlemsvården
bjudit på forplägnad lite oftare nu under året.

Valet genomftirdes med 26 personer på listan samt en riktig fin valbroschyr som vi
skickade ut till samtliga hushåll i Melleruds kommun. Även träffar på torget
anordnades där vi mötte våra medborgare. Under valvakan hade vi öppet hus som
blev mycket välbesökt och det bjöds på fläskfilö och potatisgratäng.

Detta till trots har vi ändå lyckats att behålla tillräckligt med medel for det fortsatta
politiska arbetet under den nu kommande mandatperioden.

Traditionen med vårt julfirande ftir våra medlemmar kunde detta år äntligen åter ske

och där vi var ett 25 tal personer som bjöds till bords under trevliga former. Även en

del nya medlemmar kom in i vår gemenskap till glädje ftir oss vid detta julfirande.

Jörgen Eriksson
Partiledare ftir KiM.

$30,,:-\f *wtr(o ivr rvr LJ Nr P,+ryr r Fr-r-
hzf s,r.r-[iR.r-.rn
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W
MELLERUDS
KOMMUN Ankom (ifrlls av mottagaren)

Redovisning av erhållet l<ommunalt partistöd
Ansökan ler:

* Registrerad lokal paniförening

Erhållet partistöd 34000 kr

Juridisk person'

Moderaterna i Mellerud
Organisationsnummer

955549-4732

clo Katarina Kvantenå
Adress

Qvantenburgs Säten 2, 464 93 Mellerud
Postadress

070-2789627
Telefon

6840-332718271
Bankkonto eller BGIPG

Ordförande

Ann-Sofie Fors
Kassör

Katarina Kvantenå

Redovisni av kommunalt - Vid inlämning av bilaga vänligen kryssa i rutan n
Se bifogad verksamhetsberättelse samt utf all 2022
Vi har under året bedrivit valrörelse och lokalt opinionsaöete, genom möte med medborgare samt annonser i dags och veckopress.
Vi har deltagit i utbildningar organiserade av partiet.
lnget av stödet sänds vidare till riks- eller region- förbunden.

Kommu nstyrelsekontoret

Postadress: 464 B0 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233. Org.nr: 212 000-1488
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Verksamhetsberättelse Mellerud 2022-L2-28

Styrelsen för Moderata Samlingspartiets kommunkrets i Mellerud får härmed avge

följande verksamhetsberättelse för tiden 23 januari till 28 december 2022

Ärsmöte

Ärsmötet hölls digitalt söndagen den 23 januari 2022.

Styrelsen f ör 2O22-2023

Ann-Sofie Fors Ordförande Linderud

Harald Eriksson Vice Ordf Bolstad

Thomas iohansson Kassör Anolfsbyn

Eva Pärsson Sekreterare Köpmannebro

Övriga ledamöter:

Henrik Nilsson Mellerud

Daniel Berglöv Mellerud

Patrik Tellander Mellerud

Roland Björndahl Mellerud

Ludwig Mossberg Mellerud

Katarina Kvantenå Mellerud

Gru ppledare Fullmäktige:

Ludwig Mossberg Mellerud

Revisorer:

Kjerstin Andersson Ordinarie Mellerud

Verksamhet:

Styrelsen har under året arrangerat och har deltagit vid

Gruppmöten 10 gånger
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Nomineringsstämma lokalföreni ng 23 januari Mellerud

Förbunds Stämma

Delregional valträff - Norra 3 ggr

Sverigemötet 25 - 26/3 Örebro

Moderatkvinnornas lokala spetsutbildning 6 ggr 2 deltagare från Mellerud

Förbundets ledarskapsutbildning för toppkandidater 1 deltagare från Mellerud

Johan Forssell Otrygghet/ inbrott Borgans Lantbruk Bolstad 7 Februari

Valdebatt Företagarna Kulturbruket Mellerud 31 augusti

Träff med och tal utav Elisabeth Svantesson i Uddevalla L1 Augusti

Skolkampanj under valveckorna på Rådaskolan Augusti

Johan Widegren Landsbygd, Skog och Lantbruk Åmål 5 September

Öppen Valstuga/lokal Handelsbankens lokaler Mellerud Augusti-11 September

Valkampanj Kanalyran torget Mellerud 2 Juli

Valvaka Restaurang Vågen Mellerud 11 September

Medlemmar:

I föreningen fanns i december 2022, 37 medlemmar.

Ekonomi:

Redovisas separat

Styrelsen Vill tacka alla medlemmar, som genom sitt intresse och engagemang fört de

Moderata tankarna ut i nämnder, styrelse och samhälle.

Ann-Sofie Fors

Ordförande

Eva Pärsson

Sekreterare
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W
Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

MELLERUDS
KOMMUN

Ansökan er:

* Registrerad lokal partiförening

Ankom (ifylls av mottagaren)

1 3000 krErhållet partistöd

Organisationsnummer

802530-7623Miljöpartiet de Gröna Mellerud
Juridisk person*

464 31 Mellerud
Postadress

C/O TONY JOHANSSON, LANDSVAGSGATAN 12

Adress

01 0-1 727771
Telefon

8234-7 , 3523461-6
Bankkonto eller BG/PG

Ordförande

Kirsti Aasum
Kassör

Thony Andreasson Aderum

Redovisni av kommunalt partistöd - Vid inlämni av i rutan

Kommunstyrelsekontoret

Postadress: 464 BO MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233. Org.nr: 212 000-1488

2A22 präglades av valrörelsen. Avdelningens medel har huvudsakligen använts för annonsering. Utöver det har vi haft kostnader för valaktiviteter

fördelats.
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MELLERUDS
KOMMUN Ankom (ifrlls av mottagaren)

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd
Ansökan ler:

* Registrerad lokal partifil'ening

Erhållet partistöd: 62000 kr

luridisk person*

Melleruds Socialdemokratiska Arbetarekommun

Organisationsnummer

862500-1287

Storgatan 19
Adress

464 31 Mellerud
Posadress

070-347 48 39 (ordförande)
fclelon Bankkonto aller BG/PG

5627-8914

Ordförande

Marianne Sand Wallin
Kassör

Lars Nilsson

av komrnunalt -vidi ?v i nrhn

Det kommunala partistffet går in i vår bokliiring och användningen sånedovisas inte. Hur vi har anvånt våra medel totalt framgår åv bifogat bokslut.
Vi gjorde e$ krafiigt underskott under 2022, i huvudsak bemende på valrihelsen där vi sätsade drygt 46 000 k'. En stor utgiffspost ä hyran ftir vår
lokål pä Storgatan, en lokal som används flitigt för mindre möten, både intema och med inbjudna gäster.
Vi har under det gångna året satsas på aft synas, vid aktiMteter pä Torgel, med en ny familjefest i Asensbruk, genom att annonsera våra aktiviteter i

Melleruds Nyhater, att skriva insändare och pressmeddelanden med mera. M har ockå arbetat på atl få in våra relalivt nylillkomna madbmmar på
förtsoendeuppdrag, så är till exemp€l två av våra åtta ordinarie kommunfullmäktigeledamöter är penbner stxn dehog i vår kandidatutbildning under
den gängna mandalperioden. Flera av iivriga deltagare återtinns i nämnder ocft styrelser.

Drni*öder

fu.S"{ftrt'-
Korn mu nstyrelseko ntoret

Postadress: 464 80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530'181 01

E-posti kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 . Org.nr: 212 000-1488
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Bokslut 2022 - Melleruds Arbetarkommun

balans

Årets verksamhet

balans

Skulden i ingående balans avser hyra frir september-december 2021. Vi fick den hyran

efterskankt.

4 787,74
8 116,87

l0 000,00
182 385,61
20s290.22

gt 681,34
4 797,74
g I16,87

taa 744,27
?05 290.22

Skulder
Kvinnoklubben
SSU
Hyra fyra månader
Eget kapital
Totalt

Tillgångar
Bankkonto 37A3440-2
Bankkonto 522661-2KK
Bankkonto 2088-3 SSU
Bankkonto 3 503 172-3 Y alf .
Totalt

Intäkter
Bidrag (l)
Kanslibidrag
övrigt (2)

Totalt
Årets underskott

84 320"00
16 600,00
4 795,41

105 715,01
-27 975.80

Utgifter
Administration (3)
Mötesverksamhet (4)
Första maj (5)
val (6)
Övrigl (7)
Totalt

42 640.40
23 576,75

16 157,21

46 I31,85
5 185,00

133 690.81

63 436,53
4 799,66
8123,29

10a 954,94
177 314,42

Skulder
Kvinnoklubben
SSU
Eget kapital

Totalt

4 799,66
8123,29

164 391,47

117 314,42

Tillgångar
Bankkonto 37A344A-7
Bankkonto 522661-2KK
Bankkonto 2088-3 SSU
Bankkonto 3503 172-3 Valf
Totalt

(l) Kommunbidrag 62 000, medlemsavgifter
10 320, ÅBIt I2 000

(2) Itcintor: Valfbnden 250,67,
Kvinnoklubben I 1,92, SSLI 6,42
Återbetalning leverantör 2 500,

Lltbetalning skattekonto 2 026

(3) Hyra 30 000,försäkringar 728,

medlemsavgifter 62 5, hankavg(ter 7 5 6,

annonsering4 512, ficksaker 3 154,

sponsring 2 00A, diverse 865
(4) Förtdring meel mera 6 240,75,

annonsering 16 756, övrigt 620
(5) Utgfrer. LO och Merall stårftr delar.

Tillstånd 320, annonser I2 060,

musikkår I0 A00, mtirken 700 (netto),

famitjefest i Åsen (exkl annonsering)
6 322,21

(6) Annon,rering 24 199, trycksaker I 215,
jaekctr 6 094, fiirtöring inkl fiukostpåsar
6 692,2A, ililstånd 320, diverse 6l1,65

(7) Uppvaktningar med mera 2 670, Iokalen
2 415, diverse 100
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W
Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

MELLERUDS
KOT{HUN

Ansökan gäller:

* Registrerad lokal partiforening

Erhållet partistöd: 48.000 kr

av kommunalt

Ankom (ifylls av mottagaren)

i rutan

a

vid av

fon$Ct:a KommunstYrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www-mellerud'se
Bankglro: 533-7233 . Org,nr: 212 0O0-r488

802493-3510
isationsnummer

Sverigedemokraterna, Mld
PerSont

464 32 Mellerudatan 21,Toc/o Re

8234-7 ,3575285-607a2-508039

Conny ErikssonDaniel Svensson

Året 2022 var valår så hela stödet har gått till vårt valarbete för inkop utav vatmaterial såsom valafficher, broschyrer, profil-klåder, give awaYs mm.

c,,"\
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Moderaterna Mellerud
9555494732
2022-01 -0 1 - 2022-1 2-31

Resultatrapport

RöRELSENS INTÄKTER

Försäljning
3'100 Medlemsavgifter

3150 Aterf bidr MUF

3200 Kommunalt anslag
3500 Fakturerade kostnader

3740 Öres- och kronutjämning
Summa försäljning

SUMMA RöRELSEINTÄKTER

RöRELSENS KOSTNADER

Material och varor
4300 Avgift forbundet
4400 Valrörelse
Summa material och varor

BRUTTOVINST

Övri ga externa rörelseutgifter/kostnader
5010 Lokalhyra
5020 El för belysning
5460 Förbrukningsmaterial
5800 Resekostnader (gruppkonto)

5910 Annonsering
5920 Sponsring
6070 Representation
6250 Postbefordran
6460 Möten och konferenser
6470 Utbildning
6570 Bankkostnader
Summa externa rörelseutgifter/kostnader

SUMMA RöRELSEKOSTNADER

RESULTAT FöRE AVSKRIVNINGAR

1 (1)

Utskriven: 2023-01 -26, 17 :23

Tomvernr:34

1150,00
4 205,56

34 000,00
5 800,00

0,00
45 155,56

910,00
0,00

34 000,00
0,00

-0,38

34 909,62

2022-01-01
2022-12-31

45155,56

-2 800,00
-67 981,01

-70 781,O',l

-25 625,45

-7 500,00
-3 011,12
-2 493,00

-10 315,65
-2 438,98
-1 500,00

0,00
0,00

-2 004,21
-5 800,00
-1 250,00

-36 312,96

-107 093,97

-61 938,41

2021-01-01
2021-12-31

34 909,62

0,00

0,00
0,00

-746,00
-1 943,00
-2 537,58

-1 500,00
-1 062,00
-1 460,62

0,00

-7 500,00
-1 250,00

-17 999,20

-17 999,20

16 910,42

0

0
,00

,00

34 909,62

REDOVISAT RESULTAT -61 938,41 16 g',lo,42
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III
Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

MELLERUDS
KOHMUN

Ansökan er:

. Registrend lokal parufiirening

Erhållet partistöd:

Ankom (iflls av mottagaren)

/30oo kr

86',fclol'-ö227
Organisationsnummer

V;irXfeq$nt? r f,e<L€:/zöi)
Juridisk person*

?6q 3l F6:-(€rLu\)
Posadress

Ara'nhfi^s rAdrgs

o?a 227 $z Y i
Telefon Bankftmto eller BGIPG

8a-51 -A 3{23 3f }-O

Ordfömnde

Hry* ufr€r'k.
Kesör

V;le-*ssö rjqr+

av kommunalt av i ruan Elvid

{ a Y€Za.-t,*ftI ksf-( AFrzfZ*f e
4--fort* 2r) 2z ( n twl,hf)

Kommu nstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 . Org.nr: 212 000-1488
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Verksam hetsberättelse f ör va låret 20,22 i Mel leruds loka lförening f ör
Vänsterpartiet.

Föregående verksamhetsår präglades av valet med tillhörande valrörelse. Vi fick ihop en

lokal lista med tio namn; l. Pål Magnussen 2. Julia Härdh 3. Anna Kahn 4. Alban Faust 5.

Fwrad Saremi 6. Kristina Kay 7. Andreas Jonsson 8. Robert Pelli 9. Johan Liedholm 10. Bo
Olsson. Ambitionen var att få ytterligare ett mandat i fullmiiktige. Dels grundade sig
måIsättningen på att Våinsterpartiet seglat i medvind och dels på det faktum att varken

Miljöpartiet eller Liberalerna stiillde upp i kommunalvalet. Våinsterpartiet fick fler röster åin

tidigare kommunalval men inte till*ickligt många for att knipa ett mandat till.
I kommunen hm Sverigedemokraterna Moderaterna, Kristdemokratema och Kommunpartiet

bildat rnajoritet. Vilket tydliggiort att Våinsterpartiet blivit en del av oppositionen" det har

giort att vi fått en ordinarie plats i kommunstyrelsen.

Vid distriktex årskonferens deltog Pål Magnussen och Alban Faust. Då fastställdes regionens

lista diir Anna Kahn hamnade på tredje plats. Efter valet, &ir regionvalet var en framgång, har

Anna valts till ordförande fdr Nu-sjukvården.

Inftir vdet deltog vi i distiktets valskola och vi hade möten var fiortonde dag. För att pröva

något nytt under valrörelsen arrangerade vi möten med Alban Faust dåir framfiirde sitt
program med antifascistiska sånger. Mitt i centrala Mellerud affischerade vi Farzads lastbil

med en stor affisch.

Styrelsen utgiordes av

Pål Magnussen ordfiirande. Andrietta Pettersson kassör, Anna Kahn sekreterare Kristina Kay,

Robert Pelli ledamöter. Robert har lämnat styrelsen.

Mats Berglund valdes till revisor. Alban Faust och Julia Håird blev valberedare.

Mellerud

PåI
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

o Centerpaftiet kommunkrets (C)
o Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
o Kommunpaftiet i Mellerud (KIM)
o Moderaterna i Mellerud (M)
o Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
. Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
. Vänsterpartiet i Mellerud (V)

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-04-Os

41 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
48 000 kr
62 000 kr
55 000 kr
13 000 kr

ARENDE 19 Dnr 2023198

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2023 - utbetalningar och
redovisningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt paftistöd för 2023:

Sammanfaftning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för 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 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.

Partistod 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 2022.

Beslutsunderlag
. Reglemente för kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2023-2026.
o Uträkning 2023

Årendet behandtas av arbetsutskottet den 4 aprit 2O23,
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

o Centerpaftiet kommunkrets (C)
o Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
r Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
r Moderaterna i Mellerud (M)
. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
. Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
. Vänsterpaftiet i Mellerud (V)

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-04-04

41 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
48 000 kr
62 000 kr
55 000 kr
13 000 kr

ÄRenoe rt Dnr 2023198

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2023 - utbetalningar och
redovisningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt patistöd för 2023:

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för 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 partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att paftistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt patistöd 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 2022.

Beslutsunderlag
. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2023-2026
. Uträkning 2023
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Sida 1 av 2

Reglemente för kommunalt paftistöd
i Melleruds kommuh, mandatperioden
2023-2026

Antagen av kommunfullmäktige
den 16 november 2022,9144.
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Sida2 av 2

1 S - Rätt till paftistöd

Det kommunala paftistödet i Melleruds kommun betalas ut till paftier som är representera i

kommunfullmäktige enligt 4 kap. 29 $ Kommunallagen (20L7:725).

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 verkamhet i Melleruds kommun
och som är en juridisk person.

2 $ - Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av ett grundstöd, 6 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd,
7 000 kronor per mandat och år.

3 $ - 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 $
(2017:725).

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

a$ - Åiligutbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige
enligt 4 kap 32 $ (2017:725). Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
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Uträkning av paftistöd för 2O23

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) 41 000 kr 6 000 kr 5x7000kr 35000kr

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

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

Moderaterna i Mellerud (M) 48 000 kr 6 000 kr 6x7000kr 42000kr

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

Sveriqedemokraterna i Mellerud (SD) 55 000 kr 6 000 kr 7x7000kr 49000kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 6 000 kr 1x7000kr 7000kr
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FöREDRAGNINGSLISTA

2023-04-05

ARENDE 20

Information från ledamöter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna lämnar information i aktuella frågor.
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