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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Datum Onsdagen den 20 april 2022  

Tid Klockan 18.00 

Plats Tingshuset, sammanträdesrum Tingssalen, Mellerud 
 
Program 
 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare - Helena Hultman (C) och Sandra Rexefjord (SD) 
Val av ersättare för justerare – Liselott Hassel (SD) och Lisbeth Berglöv (KD) 

• Tidpunkt för protokollets justering – 22 april 2022, klockan 08.00 

• Ceremoni med anledning av undertecknandet av Sister Cities-avtal mellan Scandia,  
Minnesota, USA och Melleruds kommun 

 
Ärenden                 Sida 
 

1.  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret 2021  4 
2.  Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021  29 

3.  VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021 33 

4.  Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021 37 
5.  Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Bengtsfors, Dals-Eds Färgelanda 

och Melleruds kommuner  
41 

6.  Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda  52 

7.  Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - redovisningar  73 

8.  Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar   79 
9.  Redovisning av obesvarade motioner 88 

10.  Redovisning av besvarade medborgarförslag 94 
11.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 100 

12.  Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om "julpeng" (extra stöd  
till barnfamiljer med försörjningsstöd) 

109 

13.  Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om ordförandens rätt att  
klippa och klistra i lagligt inlämnade reservationer 

114 

14.  Ändring av personliga ersättare för socialdemokraterna i socialnämnden 117 

15.  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 119 
16.  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i arvodesberedningen 121 
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17.  Kompletteringsval av ny ledamot i arvodesberedningen 123 

18.  Nytillkomna medborgarförslag 124 
19.  Anmälan om inkomna ärenden 128 

 
 
Mellerud 2022-04-13 
 
 
 
Roland Björndahl Ingrid Engqvist 
kommunfullmäktiges ordförande sekreterare  
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Information 
 
Kan du inte närvara? 

Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till respektive 
partis gruppledare eller annan som partiet utsett. Denna person ansvarar för  
att ersättare kallas och rapporterar detta till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se eller 
telefon 0530-181 04 senast klockan 12.00 sammanträdesdagen. 
 
Adressändring? 

Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas till 
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se. 
 
Motioner 

Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen före 
sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare får 
motionären själv kopiera upp om den ska lämnas på sammanträdet. 
 
Interpellation 

En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 
fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den.  

Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 
dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt interpellationen få ta del av svaret 
senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet hjälpa till med om du inte själv har 
möjlighet. 
 
Fråga 

En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 
fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör besvaras 
under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.  
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 
Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller telefon 0530-181 04. 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-L3

ÄRrruoe 1 Dnr KS 20221146

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2O2L

Kom munstyrelsens förslag till besl ut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

Revisionen bedömer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med
de finansiella mål som direktionen fastställt i budget för 2021. Däremot görs bedömningen att
verksamhetens må1, utifrån årsredovisningens återrapportering, delvis är förenligt med de av
direktionen fastställa mål för god ekonomisk hushållning. Revisionen rekommenderar
direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett
verksa mhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

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

o Revisionsberättelse.
o Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2021.
. Revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning 2021.
. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 202L-02-24, 5 5.
. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-03-18, 5 13.
. Komm u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 103.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, g 63.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOTL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
6

S 63 Dnr KS 20221146

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2021.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda föftroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet f ör 202L års verkamhet.

Sammanfattning av ärendet

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

Förbundet redovisar för år 2021 ett resultat om 757 tkr, varav sotningsverksamheten -476 tkr
och räddningstjänsten 1 233 tkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader. Ärets
negativa resultat inom sotningsverksamheten härrörs till uteblivna intäkter, vilket bland annat
beror på att kunder inte velat släppa in personal i hemmet under rådande pandemi, Tidigare
år balanserades sotningsverkamhetens över- och underskott mellan åren så att ingen
resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god redovisningssed,
I not till det egna kapitalet specificeras vad som avser sotningsverksamheten.

Revisionen bedömer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är förenligt med
de finansiella mål som direktionen fastställt i budget för 2021. Däremot görs bedömningen att
verksamhetens må1, utifrån årsredovisningens återrappoftering, delvis är förenligt med de av
direktionen fastställa mål för god ekonomisk hushållning. Revisionen rekommenderar
direktionen att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur ett
verksam hetsperspektiv.

Beslutsunderlag

. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisni ng 202L
med begäran om ansvarsfrihet.

r Revisionsberättelse.
r Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2021.
r Revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning 2021.
. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2OZL-02-24, g 5.
o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-03-18, 5 13
o Kom munstyrelseförualtn ingens $ä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 103.

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Justerandes sign

/v5t,/
Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-05

sida
5

S r03 Dnr KS 2022/L46

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
a nsvarsfri het f ör 202t å rs verksa mhet.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

r Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisni ng 202I
med begäran om ansvarsfrihet.

r Revisionsberättelse.
o Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2021.
o Revisionsrappoften Granskning av god ekonomisk hushållning 2021.
o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 202I-02-24, S 5.
o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-03-18, S 13,
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
beviljar förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 202L års verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

ndes sign Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-27 KS 20221146

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

t (2)

Kommunfullmäktige

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2021,

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroende-
valda i detta organ ansvarsfrihetför 2021års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

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

Förbundet redovisar för år 202L ett resultat om 757 tkr, varav sotningsverksam-
heten -476 tkr och räddningstjänsten 1 233 tkr, vilket främst förklaras av lägre
pensionskostnader. Ärets negativa resultat inom sotningsverkamheten härrörs till
uteblivna intäkter, vilket bland annat beror på att kunder inte velat släppa in perso-
nal i hemmet under rådande pandemi. Tidigare år balanserades sotningsverksam-
hetens över- och underskott mellan åren så att ingen resultatpåverkan uppkom i

verksamheten, vilket inte var förenligt med god redovisningssed. I not till det egna
ka pita let specificeras vad som avser sotn i ngsverksam heten.

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

Beslutsunderlag

o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisni ng 2O2I
med begäran om ansvarsfrihet.

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

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14887
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbu nd

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-2r KS 20221146

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0s30-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Sida

2 (2)

8



Inqrid Enqqvist

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

lnfo < lnfo@brand 1 1 2.se>

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

Begäran om ansvarsfrihet år 2021, NÄRF

PWC Granskningsrapport av årsredovisning 2021 - signerad.pdf; PWC

Granskningsrrapport god ekonomisk hushållni ng 2021 -sig nerad.pdf;
Revisionsberättelse 2021 NÄRF revisorer - signerad.pdf; 5 Ärsredovisning 2021.pdf;
P roto ko I lsut dr ag 2022-02-24 95.p df ; P roto ko I I sut dr ag 2022-03 - 1 B 5 1 3. pdf; Beg ä ra n

om ansvarsfrihet för verksamhets äret 2021 NÄRF.pdf

Prioritet: Hög

översänder begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsär 2021, för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ruÄRp dnr 501.0-2022-134-8.

Se bifogade filer för mer information.

Med vänlig hälsning,

Ann Gustavsson
Fö rva ltn ingsassiste nt
0520-48 59 27

www.brand112.se

Norra Alvsborgs
Räddni n gstjänstförbund

GDPR - Dataskyddsförord ningen
Läs om hur vi hanterar personuppgifter och skvddar dina rättigheter enligt lag
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Norra Älvsborgs
Räddni n gstjänstförbund

Datum
2022-02-24

Diarienr
50t0-2022-134-1

I 5 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021

NÄRF har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsär 2O2t inkl. resultat- och

balansräkning samt kassaflödesanalys, Förtroendevalda revisorer har utfört bokslutsgranskning för
verksamhets äret 202I.

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2O21.

inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

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

under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några avvikelser.

lngen undertecknad revisionsberättelse har kommit NÄRF tillhanda inför direktionssammanträdet.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsär 202L inklusive

resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys.

Direktionen beslutade att bordlägga beslutspunkt i del avseende begäran om ansvarsfrihet.

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

,i?': ,io)
Norra Älvsborgs
Rådd n ingstjånstförbu nd

Larmvägen L

461 38 Trolthättan

Tetefon våxet:
o52L-26 69 00
Organ isations nr:

222000-0950

E-post:
info@brand112.se
Webb:
www,brandlL2.se
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Norra Älvsborgs
Räddn i n gstjänstförbund

Datum
2422-03-1.8

Diarienr
50LA-2022-134-4

$ 13 Återupptagande av ärende 95 från direktionssammanträde 2022-02-24 avseende revision och
beslut om begäran av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Direktionen beslutade vid sammanträde 2A22-02-24 5 5 att fastställa bokslut och årsredovisning för
verksamhetsär 2021, inklusive resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Vidare beslutade
direktionen att flytta fram beslutspunkt avseende revision och begäran om ansvarsfrihet, detta då

undertecknad revisionsberättelse inte hade inkommit till NÄRF.

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

Undertecknad revisionsberättelse för år 2O2L från förtroendevalda revisorer inkom 2022-03-15.
Undertecknad granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning2A2l från PWC inkom
2022-03-1.8 innan direktionssammanträdet förklarades öppnat. Direktionen saknar undertecknad
granskningsrapport avseende årsredovisning2A2L men har sedan tidigare tagit del av erhållet utkast.

Direktionen föreslås besluta att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlems-
kommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021, under
förutsättning att undertecknad granskningsrapport för årsredovisning 2021 överensstämmer med
erhållet utkast när denna inkommer från PWC.

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

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

Direktionen beslutade att, uppdra åt ordförande och Förbundschef, att tillskriva medlems-
kommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2023., under
förutsättning att undertecknad granskningsrapport för årsredovisning2A2t överensstämmer med
erhållet utkast när denna inkommer från PWC.

Älvsborgs
Råddningstjänstförbund
Larmvägen:.

46r 38 Trollhättan

Telefon växel:
o5zr-26 59 oo
Orga nisationsnr:
222OOO-Og5O

E-post:
info(ä bra ndrez.se
Webb;
www.brandrrz.se
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Norra Älvsborgs
Räddn i ngstjänstförbund

Datum
2A22-43-2t

Diarienr
50to-2a22-734€i

,![q1*;tfiitrrwr,
Ordförande I

Kommunfullmäktige
Medlemskommuner, NÄRF

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2O2L

Direktionen har den 24 februari 2022, dnr 5010-2022-134-1 S 5, tagit beslut om fastställelse av

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

Revisorerna har genomfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 202'J. och avlämnat
undertecknad revisionsrapport till NÄRF,

Direktionen har den 18 mars 2022, dnr 5070-2022-134-4 513 beslutat att, uppdra åt ordförande och

Förbundschef, att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet

för verksamhelsär 2021.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Norra Älvsborgs

Räddningstjä nstförbund avseende verksamhetsåret 202 1.

Trollhättan 2O22-O3-2I

, /, , .,,-

.l
Hans Därnemyr
Förbundschef

Sändlista

l dz,.tt ,.-. r' , ; .'/ . t ;: -

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad

461 83 Trollhättan

Bilagor:

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

a

a

Protokollsutd rag 2A22-02-74, g 5

Protokol lsutd rag 2O22-A3-18, 5 13

Revisionsberättelse är 2A21, förtroendeva lda revisorer

Granskningsrapport avseende god ekonomisk hushållning 2021., PWC

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2021., PWC

Årsredovisning år 2021, NÄRF

Norra Alvsborgs
Rädd nin gstjänstf örbu nd

Larmvägen 1

461 3B Trotlhåttan

Telefon växel:
0523.-26 59 00
Organ isations n r:

222000-0950

E -post:
inf o@brand112.se
Webb:
www- brand 11-2.se
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Ti I I ftirbundsmedlemmarnas ful Imäktige

Revisorerna
Norra Älvsborgs Räddningstjärrstfiirbund

Revisionsberättelse för &r 2021
Vi har granskat kommunalfiirbundets verksamhet under år 2A27. Granskningen har utftirts enligt
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente.
Granskningen har genomftirts med den inriktning och omfattning som behövs ftr att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.

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

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

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är råittvisande.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligl årsredovisningen till övervägande del är förenligt
med de finansiella mål som direktionen fastställt ibudget202l.

Direktionen lrar antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning ibudget2021,
vilket vi ser positivt på. Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens

utfall delvis är ftirenligt med de av direktionen fastställda mål ftir god ekonomisk hushållning.

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

Vi tillsryrker att

Förbundsdirektionen och de enskilda fiir-troendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstftirbunds årsredovisning {tir är 2021godkänns.

Troll hättan 2a22-03 - 1 6

'*r*.,;n Å**-" d aa/^l"u'// per-ol&glixtJoacim Magnusson
Utsedd av Melleruds kommun Utsedd av Trollhättans kommun

Utsedd av borgs kommun Utsedd av Färgelanda kommun
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorer i Norra Älvsborgs

Rädd n ingstjänstförbund gra nskat förbu ndets årsredovisning för perioden 2021 -A1-01 -
2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

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

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal

verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förva ltn ingsberättelse Ja o
Resultaträkning Ja o
Balansräkning Ja o
Kassaflödesanalys Ja o
Noter Förbundet awiker mot LKBR

kap 9 $1 3 avseende not om

kostnader för räkenskaps-
revision. Not saknas.

Driftredovisning Ja o
I nvesteringsredovisning Ja o
Sammanställda
räkenskaper

ET

1
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Granskningsresultat

Räkenskaper

Förvaltni ngsberättelse, driftredovisnin g och i nvesteri ngsredovisnin g

Förva ltn i ngsberättelse

Sammanställda räkenskaper

Annan information

1

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

2
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Inledning
Bakgrund

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

Enligt 4 kap 3 $ LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte

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

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen

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

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

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

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

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

kräver.

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

3
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentligal awikelser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 awikelser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

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

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

Bedömning

Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förva ltn i n gsbe rätte lse, driftred ovis n i n g och i nvesteri n gs redovis n i n g

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

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

lnvesteri n gsredovisni ng

lnvesteringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation

R14.

1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de år av sådan omfattning eller typ aft de, om de varit kända för en

vålinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såvål kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunerlregioner/kommunatförbund och
verksamheter.
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kånda för en

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner/regioner/kommunalförbund och
verksamheter.
3 Med räkenskaper menar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

4

y' Signerat 2022-A3-18 09:O7;58 UTC Oneflow lD 2807541 Sida 5 i 7

18



Bedömning

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

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och

investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god

redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Arsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper

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

bedöms således inte.

Datum som framgår av min digitala signering

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

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

5
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Deltagare

ÖuRt-trues pRlcEWATERHousEcooPERs AB 556a29-6740 sveriqe

Signerot med Svenskt BanklD

Namn returnerat frårl Svenskt BanklD: Sven Daniel Larsson

2022-03-18 O9:O7:58 UTC

Datunr

Darriel Larsson

Auktoriserad revisor, PwC
Leveranskånal: E-post

y' Signerat 2022-03-18 09:O7:58 UTC Oneflow lD 2807541 SidaT I 1
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021

Norra Alvs borgs Räddning,stJänstförbu,nd

Februa,ri VA22
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i-L* Revisionsrapport
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Sammanfattning

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

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

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

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

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2021.

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

y' Signerat 2O22-C3'17 09.32:2-7 UTC Oneflcw lb 2807632 Sida 2 i I
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Innehållsförteckning

$ammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning

Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Rekommendationer
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Inledning
Bakgrund

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

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

årsredovisning.

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

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

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om

resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

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

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

o Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

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

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen2022-02-24 och därefter
behandlar fullmäktige i respektive medlemskommun årsredovisningen.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef.

J
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt i budget 2021 med ekonomisk plan 2022-2023 ett antal
finansiella mål och verksamhetsmål med koppling tillgod ekonomisk hushållning.

lakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god

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

Mål för verksamheten

I årsredovisningen framgår under avsnittet om god ekonomisk hushållning en

uppföljning av 64 mål för verksamheten inom 11 olika målområden. I budget 2021 och
ekonomisk plan 2022-2023 finns 20 mål beslutade inom 1 1 olika områden kopplade till
god ekonomisk hushållning. Uppföljning av dessa 20 mål finns med i årsredovisningen,
dock inte samlat utan spridda bland övriga mål vilket gör det svårt att få en övergripande
bild av måluppfyllelsen för god ekonomiskhushållning som förbundet har angett i

budget.

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

Berlömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

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

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

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

4

Finansiella mål Måluppfyllelse Analys

lntäkterna ska överstiga
kostnaderna enligt
balanskravet

Målet är uppnått Arets resultat uppgick til1757
tkr och balanskravsresu ltatet
uppgick till 550 tkr.

God betalningsförmåga på
kort sikt

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

Hög självfinansieringsgrad
avseende investeringar

Målet är uppnått lnga nya lån är upptagna
under året.

Soliditeten ska öka eller minst
kvarstå på årets nivå

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

2021.

Direktionen lämnar tngen sammanfattande bedömning avseende den samlade

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning tör är 2021.

Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

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

Finansiella mål

Verksamhetsmål

Ja
Samtliga finansiella mål
bedöms vara uppfyllda

Delvis
Av återrappo(eringen i

årsredovisningen framgår att B

av 20 verksamhetsmålär
uppfyllda, att I av 2O mäl
delvis är uppfyllda samt att 3

av 2A mäl inte är uppffllda.

o

5
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att:

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

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

Att i målsättning gällande verksamhetsmålen fundera på vad som är målet för
förbundet och kanske inte ta med sådana målsom är av karaktär
arbetsuppgifter.
Att se över strukturen i återrapportering av de mål som är antagna i budget med

koppling till god ekonomisk hushållning.

Datum som framgår av min digitala signering

Anna Gröndahl

Uppdragsledare

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

a

a

a

6
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Deltagare

öHRt-tnes PRIcEwATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sveriqe

Signerat med Svenskt BanklD

Nanrn returnerat från Sverrskt BanklD: Arrna Grörrdahl

2 0 2 2-03-1 7 09 :32 :27 U TC

Datum

Anna Gröndahl

Sakkunnigt biträde, uppdragsledare, PwC
Leveranskanal: E-post

I Signerat 2022-A3-17 O932:27 UTC Oneflow lD 2807632 Sida B / 8

28



MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsefdrva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-13

Änrruoe z Dnr KS 2o22lr3L

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för är 202L

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 fdr abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 202L.

Beslutsunderlag

o Renhållningsverksamhetens årsrapport 2021.
. Samhällsbyggnadsförvaltni ngens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, 9 86.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, S 67.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
10

S 67 Dnr KS z022lL3L

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2l

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrappoften för Renhållningsverksamheten för är 202L.

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 tillgängli9 för abonnenterna'

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten

inom Melleruds kommun 202L.

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrappoft 2021'

. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

. Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, S 86.

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten tör tr 2021'

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida'

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justerandes sign

//Ju
Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
B

s86 Dnr KS 2022/L3L

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för är 202t.

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.

Samhällsbyggnadsförualtningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 202L.

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrapport 2021.

. Samhällsbyggnadsförvaltningens $änsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrappoften för Renhållningsverksamheten för tr 202L.

2. årsrappoften görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

W
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Lena Francke
Förvaltningsekonom

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Enhetschef Ren hå llning
Förvaltningsekonom sam hä llsbyggnad

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbygg nadsforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-t0

Suzanne Håkansson

Renhållningschef

Telefon
0s30-180 00

Webb
wvvw. mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2O2L

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 202L.

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 2021.

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrapport 2021.

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148832



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-L3

ARENDE 3 Dnr KS 20221L32

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappott 2021.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för tr 202L.

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 årsrappoft för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2021,

Beslutsunderlag

. VA-verksamhetens årsrapport 2021.

. Sa m hä I lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, 9 87.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, S 68.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
11

s68 Dnr KS 20221L32

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2O2I

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 202L.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2021.

Beslutsunderlag

o VA-verkamhetens årsrappoft 2021.
r Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, S 87.

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige besluta r att

1, fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för är 2021.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

,E5M

Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
9

s87 Dnr KS 20221t32

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappott 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 202L.

2, årsrappoften görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida,

Sammanfaftning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrappoft för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2021.

Beslutsunderlag

. VA-verksamhetens årsrapport 2021,

. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för VA-verkamheten för tr 202L.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

W
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2021.

Förslag till beslut

Kommunfu llmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 202L.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2021.

Beslutsunderlag

o VA-verksamhetens årsrapport 2021.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Lena Francke
Förualtningsekonom

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Enhetschef VA

Förualtningsekonom samhällsbyggnad

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsförva ltningen

Datum Diarienummer
2022-03-L0

Anders Broberg
VA-chef

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se36



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-L3

Änrruoe + Dnr KS 20221130

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappott 2021.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 202L.

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 202L.

Beslutsunderlag

o Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 202L.
. SamhäIlsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, g BB.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, g 69.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
L2

S 69 Dnr KS 2022/L30

Fjärruärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappott 202L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för är 202t.

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 Fjärruärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 202L.

Beslutsunderlag

. Fjänvärmeverksamhetens årsrapport 202L.

. Sa mhä llsbygg nadsförualtn i ngens tjä nsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, 5 BB.

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastståilla årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 202L.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes

ftsw
Utd ragsbestyrka nde
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METLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
10

S 88 Dnr KS 20221L30

Fjä rruä rmeverksamheten i Melleruds kom m u n - å rsra ppo rt 202I

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för Fjärruärmeverksamhetens för år 202t.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeverkamheten 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 202I.

Beslutsunderlag

o Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 202t.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för är 2021,

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justeran Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2021

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besl uta r att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 202L.

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 2021.

Beslutsunderlag

. Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2021.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Lena Francke

Förvaltningsekonom

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
E n hetschef fjä rrvä rme/fastig het
Förvaltni ngsekonom samhä llsbyggnad

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-03-70

Peter Mossberg
En hetschef Fastig heter/fjä rrvä rme

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se40



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-13

ARENDE 5 Dnr KS 2022166

Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Bengtsfors,
Dals-Eds Färgelanda och Melleruds kommuner

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Ausiktsförklaring auseende kommunal samverkan 4Davseende kommunal samverkan
mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande
dokumentet.

2, uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att undefteckna densamma.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika former och omfattning.
I takt med att samhället förändras finns ett ökande behov av samverkan för att stärka
kommunernas kapacitet, minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god service och
leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninnevånarna.

Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud sker
under namnet 4D, vilket står för 4 Dalslandskommuner.

Kommunstyrelseordföranden, oppositionsråd (eller motsvarande) och kommunchefer i

4D-kommunerna har under perioden20IT-2021 i dialog tagit fram underlag för en utökad
samverkan mellan kommunerna i 4D. Som utgångspunkt för dialogen har slutlig version av
Sl u tra pport Da lsla ndssa m verka n, 20 I B- 05-2 5 a nvä nts.

I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas uppdrag, strategi, vision,
syfte och mål kopplade till en utokad kommunal samverkan.

Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och
tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper vi möter i våra verkamheter/de vi är till för,
för våra medarbetare och för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund
och förhållningssätt, som bygger på tittit till varandras vilja att samverka.

Med ovanstående som grund har Ausiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D arbetats
fram. Dokumentet utgör ett ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna för att
belysa de ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan.

Genom att anta Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D ätar sig parterna att aktivt
driva utvecklingen mot ökad samverkan i ett varaktigt och långsiktigt perspektiv utifrån angivna
syften och må|.

Beslutsunderlag

r Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25
o Förslag Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D.
. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, 579.. Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, g 77 .

BILAGA
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
20

977 Dnr KS 2022/66

Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Bengtsfors,
Dals-Eds Färgelanda och Melleruds kommuner

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. anta AusikBförklaring auseende kommunal samverkan 4D avseende kommunal samverkan

mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande

dokumentet.

2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma'

Protokollsanteckning

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Samverkan Dalslandskommunerna emellan är bra, och viktigt. Sverigedemokraterna iMellerud
stätler sig helt och fullt bakom den tanken. Vi tänker dock inte kasta oss in i ett helt okritiskt
stättningstagande till samverkan på alla villkor. Vi ska samverka när vi kan, där vi kan. Men alltiC

med uår egen kommuns bästa för ögonen.

Vi förugiitter att detta sker det för del där vi kan värdera varye tänkbaft samarbetsområde och
projekt för sig och därefter ta ställning. Det finns frågetecken, men också möiligheter.

För övrigt tror vi att det helt säkert varit lättare att ha en diupare insikt i detta och kanske

kunnat känna fastare mark under ft)tterna om det inte endast varit en Centerpaftist och en

Socialdemokrat som representerat kommunen i den process med möten etc som ägt rum och

lett fram till denna ausiktsförklaring.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika former och omfattning.
I takt med att samhället förändras finns ett ökande behov av samverkan för att stärka

kommunernas kapacite! minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god seruice och

leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninnevånarna.

Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud sker

under namnet 4D, vilket står för 4 Dalslandskommuner'

Kommu nstyrelseordföranden, oppositionsråd (el ler motsvara nde) och komm unchefer i

4D-kommunerna har under perioden20tT-2Q21 i dialog tagit fram underlag för en utökad

samverkan mellan kommunerna i 4D. Som utgångspunkt för dialogen har slutlig version av

Sl utrappoft Da ls la ndssa m ve rka n, 2 0 1 I - 05 -2 5 a nvä nts'

I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas uppdrag, strategi, vision,

syfte och mål kopplade till en utökad kommunal samverkan.

Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och

tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter/de vi är tillför,
för våra medarbetare och för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund

och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att samverka.

Med ovanstående som grund har Avsiktsförklaring auseende kommunal samverkan 4D arbetats
fram. Dokumentet utgör ett ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna för att
belysa de ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan.

/ryJLl

Utdragsbestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
2t

Genom att anta Ausiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D ttar sig parterna att aKivt

driva upecklingen mot ökad samverkan i ett varaKigt och långsiktigt perspektiv utifrån angivna

syften och må|.

Beslutsunderlag

. Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25

. Förslag Ausiktsförklaring auseende kommunal samverkan 4D.

. Komm unstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, 979.

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Ausiktsförklaring auseende kommunalsamverkan 4Davseende kommunalsamverkan

mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande

dokumentet.

2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

lusterandes sign

//f tl
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-03-08

sida
23

J

s7e KS 2022166

Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Mellerud,
Bengtsfors, Dals-Eds Färgelanda och Melleruds kommuner

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. anta Ausiktsförklaring avseende kommunalsamverkan 4Davseende kommunalsamverkan

mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande

dokumentet.

2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.

Protokollsanteckning

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Samverkan Dalslandskommunerna emellan är bra, och viktigt. SverEedemokraterna i Mellerud
ställer sig helt och futlt bakom den tanken. Vi tänker dock inte kasta oss in i ett helt okrtiskt
stältningstagande till samverkan på alla villkor. Vi ska samverka när vi ka4 där vi kan. Men alltid
med vår egen kommuns bästa för ögonen'

Vi förutsätter att detta sker del för del där vi kan värdera varje tänkbart samarbetsområde och
projekt för sig och därefter ta stätlning. Det finns frågetecken, men också möjligheter.

För övrigt tror vi att det helt säkeft varit lättare att ha en diupare insikt i detta och kanske

kunnat känna fastare mark under fötterna om det inte endast varit en Centerpartist och en

Socialdemokrat som representerat kommunen i den process med möten etc som ägt rum och

lett fram till denna avsiktsförklaring.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika former och omfattning.
I takt med att samhället förändras finns ett ökande behov av samverkan för att stärka

kommunernas kapacitet, minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god seruice och

leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninnevånarna.

Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud sker

under namnet 4D, vilket står för 4 Dalslandskommuner.

Komm u nstyrelseordföra nden, oppositionsråd (el ler motsva rande) och kommu nchefer i

4D-kommunerna har under perioden 20L7-2021 i dialog tagit fram underlag för en utökad

samverkan mellan kommunerna i 4D. Som utgångspunK för dialogen har slutlig version av

5l utra pport Da ls la ndssa m ve rka n, 2 0 I B - 05 -2 5 a nvä nts'

I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas uppdrag, strategi, vision,

syfte och mål kopplade till en utökad kommunal samverkan.

Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och

tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper vi möter i våra verkamheter/de vi är till för,
för våra medarbetare och för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund

och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att samverka,

Med ovanstående som grund har Ausiktsförklaring auseende kommunal samverkan 4Darbetats
fram. Dokumentet utgör ett ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna för att
belysa de ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan.

ndes sign Utd ragsbestyrkande
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SAM MANTRAD ESPROTO KOLI
Sammanträdesdatum
2022-03-O8
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Genom att anta Ausiktsftirklaring auseende kommunal samverkan 4D åtar sig parterna att aktivt
driva uWecklingen mot ökad samverkan i ett varaktigt och långsiktigt perspektiv utifrån angivna
syften och må|.

Beslutsunderlag

. Slutrappoft Dalslandssamverkan 2018-05-25
o Förslag Ausiktsförklaring auseende kommunal samverkan 4D,
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige beslutar att

1. anta Ausiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4Davseende kommunal samverkan
mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande
dokumentet.

2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att undefteckna densamma.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-15 KS 2022166

Telefon
0530-180 00

Webb
wvrrw. mellerud.se

Sida

t (2)

Kommunfullmäktige

Avsiktsförklaring avseende samverkan 4D mellan Mellerud,
Bengtsfors, Dals-Eds Färgelanda och Melleruds kommuner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Ausiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D avseende kommunal samverkan
mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt föreliggande
dokumentet.

2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika former och omfattning.
I takt med att samhället förändras finns ett ökande behov av samverkan för att stärka
kommunernas kapacitet, minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god service och
leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till kommuninnevånarna.

Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud sker
under namnet 4D, vilket står för 4 Dalslandskommuner.

Kommunstyrelseordföranden, oppositionsråd (eller motsvarande) och kommunchefer i

4D-kommunerna har under perioden 2017-2021 i dialog tagit fram underlag för en utökad
samverkan mellan kommunerna i 4D. Som utgångspunkt för dialogen har slutlig version av
Sl u tra ppo ft Da ls la n dssa m ve rka n, 2 0 I B - 05 - 2 5 a nvä nts.

I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas uppdrag, strategi, vision,
syfte och mål kopplade till en utökad kommunal samverkan.

Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och
tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter/de vi är till för,
för våra medarbetare och för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund
och förhållningssätt, som bygger på tittit till varandras vilja att samverka.

Med ovanstående som grund har Avsiktsförklaring avseende kommunalsamverkan 4D
arbetats fram. Dokumentet utgör ett ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna
för att belysa de ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan.

Genom atL anta Avsiktsförklaring auseende kommunalsamverkan 4Dåtar sig parterna att
aktivt driva uWecklingen mot ökad samverkan i ett varaktigt och långsiktigt perspektiv utifrån
angivna syften och må|.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148846



rI
r1

rr
å'l

rå
al
[.

MELLERUDS
KOMMUN

Beslutsunderlag

. Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25

. Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D

Karl-Olof Petersson

Kommunchef
0s30-181 0s
karl.olof. petersson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre I sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-02-Ls KS 2022166

Sida
2 (2)
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Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D
Denna avsiktsftrklaring ("Avsiktsftirklaringen") har träffats dag som nedan mellan Bengts-
fors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun och Melleruds kommun.

1. Bakgrund
Kommunstyrelsens ordftirande (KSO) ftjr ovan angivna kommuner samt Ämåls
kommun gav den 29 september 2017 kommuncheferna i dessa kommuner i uppdrag
att utreda utökad samverkan mellan kommunerna.
I september 2018 valde Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner
att ingå i den utökade samverkan mellan kommunema.

Under 2019 skedde byte av flera personer på ledande poster, vilket innebar en
inbromsning av det pågående arbetet.

Frågan aktualiserades på nytt och ledde till en nystart i augusti 2020.

Den27 november 2020 gavs kommuncheferna i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
och Mellerud ftiljande uppdrag:

Förstiirka förutsättnin garna ftir ökad verksamhetssamverkan med
de fura ovan nämnda kommunerna som bas och att ta fram en

langsikti g samverkansplan frir perioden 2021 -203 0 .

Kommunerna tar sig proaktivt an utmaningen och behovet av att
stärka kommunernas gemensamma kapacitet ftir att möta
samhällsutvecklingen under de närmaste l0 åren.

Grunden i samverkan ska utgå från medborgarnas behov och tydliga nyttoaspekter
ftir våra kunderl, ftjr våra medarbetare och ftir vår ekonomi och att kommunerna
delar gemensam värdegrund och ftirhållningssätt, som bygger på tillit till varandras
vilja att samverka.

2. Vision
Vår gemensarnma vision ftir samverkan lyder: "4D :> Stolta, starka och
självständiga Dalslandskommuner med gemensam kapacitet att möta framtiden"

3. Övrig samverkan

Det noteras att Västra Götalandsregionen i december 2020 presenterade en rapport
med ett diskussionsunderlag ftir en strategi ftir långsiktig utveckling i Dalsland2.
Rapporten har lett fram till en avsiktsftirklaring avseende "Det goda livet i Dalsland",
vilken kommunerna i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Våinersborg och
Åmat samt Västra Götalandsregionen och Liinsstyrelsen i Västra Götaland har ställt

1 Med kund avses alla de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter, de vi år till för
2 "Det goda livet i Dalsland - diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland" VGR Analys 2020:51
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sig bakom. Samverkan sker även med Fyrbodals kommunalft)rbund som stödjer

arbetet och processen. Det pågående arbetet påverkar behovet av samverkan mellan

kommunerna.

Det finns idag ett antal områden där kommunerna i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda

och Mellerud samverkar. Exempel som kan nämnas åir Campus Dalsland, Dalslands

Miljö- och energiftirbund, Visit Dalsland och att kommunerna har flera gemensamma

verksamhetssystem.

4. Syfte för kommunal samverkan
Syftet ftir kommunal samverkanär alttillsammans stärka kommunemas

gemensamma kapacitet och åstadkomma minskad sårbarhet - resursmässigt,

kompetensmässigt och verksamhetsmässigt - for att kunna tillhandahålla en god

service och leverera välftirdstjänster med hög kvalitet till kommuninvånarna.

Syftet ska nås genom att kommunerna tillsammans:

l. Effektiviserar och kvalitetssäkrar verksamheten.

Genom att bli mer effektiva och frigöra resurser, utveckla och kvalitetssåikra

de kommunala tjtinsterna ökas nyttan ftir medborgama.
2. Såikerställer kompetensfiirsörjning/kompetensutveckling och minskar

sårbarheten.

Resurser till kompetensförsörjning och kompetensutveckling behöver

säkerställas. Sårbarheten när det gäller tillgången till specialistkompetenser

och olika yrkesgrupper måste minska.

3. Stärker den gemensamma utvecklingskraften och attraktiviteten.
Kommunernas kapacitet måste stärkas. Gemensam stolthet och identitet
byggs. Kommunerna ska utgöra en röst i viktiga strategiska frågor.

Kostnaderna ftir utveckling och risker delas. Kommunerna utbyter
erfarenheter och 1är av goda exempel ftir ökad utvecklings- och

innovationskraft samt god omställningsftirmåga.

5. Samverkansråd
Ett samverkansråd bestående av kommunstyrelsens ordftirande och oppositionsråd
(eller motsvarande) från respektive kommun träffas regelbundet ftir att hantera frågor
gällande samverkan enligt principer som har att fastslås av rådets medlemmar.

Kommunchefema utgör stödfunktioner till samverkansrådet.

6. Samverkansplan
En ram ftir arbetet i form av en samverkansplan ska tas fram ft)r perioden2U22 till
2030.

7. Parternas åtagande
Kommunerna ätar sig, inom ramen ftir sina roller och uppgifter att medverka till, att

skapa ftirutsättningar f<ir och driva utvecklingen mot ökad samverkan i de

verksamheter som har överenskommits i samverkansplanen.

Kommunerna tar ansvar fijr arbetet med att utveckla befrntlig samverkan och att

finna nya samverkansområden bedrivs aktivt. Arbetet genomfors i ett varaktigt och
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langsiktigt perspektiv, med målet att samverkan sker i alla de delar som främjas av

de syften till kommunal samverkan som ovan anges under punkt 4 ovan.

8. Kommunikation
En kommunikationsplan ftir arbetet ska tas fram.

9. Giltighet
Avsiktsftirklaringen träder i kraft vid undertecknandet och upphör att gälla vid
utgången av 2030.
Avsiktsfiirklaringen kan ftirkingas om inte samverkansplanen iir fullgjord och/eller
om parterna ?ir skriftligen överens om en ftirltingning.

10. Finansiering och fördelning av kostnader
Kostnaderna ftir respektive samverkansområde kommer se olika ut beroende på hur
samverkan kommer att ske. En övergripande finansieringsmodell kommer att

utarbetas med alternativ ft)r kostnadsftirdelning.

I övrigt båir vardera part sina egna kostnader och utlägg håinftirliga till
samverkansplanens olika delar med tillhörande projekt.

1 1, Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet
Ändringar i och tillägg till denna avsiktsftirklaring åir möjliga, men endast om de är

skriftliga och godkiinda av alla kommuner. Denna avsiktsftirklaring utgör inget legalt
bindande avtal och parts underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas hiiri ska

inte medfiira någon skadeståndsskyldighet.
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Denna Avsiktsftirklaring har upprättats i fura (4) likalydande exemplar, varav respektive
kommun erhållit var sitt.

Bengtsfors kommun, 2022- Dals-Eds kommun, 2022-

F',fltr*rj
Irt

Stig Bertilsson
kommunstyrel sens ordftirande

BENGTSFORS
KOMMUN

Färgelanda kommun, 2022-

Martin Carling
kommunstyrel sens ordftjrande

DAL!i.EDS
KOMMUN

Melleruds kommun, 2022-

Ann Blomberg
kommunstyrelsens ordftirande

Morgan E. Andersson
kommunstyrel sens ordförande

@
Färyelanda
Kommun [Hf) ffh'frtto'
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-73

ÄReruoe e Dnr KS 20221114

PIan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot
föftroendevalda

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Plan för att förebygga och hantera hot, hat
och våld mot föftroendevalda.

Sammanfattning av ärendet

2017 medverkade Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner iett projekt hos Sveriges
Kommuner och regioner om hot och hat mot förtroendevalda, Ett förslag till riktlinjer togs fram
inom projektet och har nu reviderats i samverkan med handläggarna i Dalslandskommunerna.
Syftet är att riktlinjerna ska vara ett stöd i uppdraget som förtroendevald i Melleruds kommun.

Riktlinjerna ska ses som ett komplement till vägledningar från Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Beslutsunderlag

. Förslag tll Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, 9 84.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, 5 66.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
9

S 66 Dnr KS 2022/Lt4

PIan för att förebygga och hantera hot' hat och våld mot
föftroendevalda

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar fastställa Plan för att förebygga och hantera hot, hat
och våld mot förtroendeualda.

Sammanfattning av ärendet

2017 medverkade Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner i ett projeK hos Sveriges

Kommuner och regioner om hot och hat mot förtroendevalda. Ett förslag till riktlinjer togs fram

inom projeftet och har nu reviderats i samverkan med handläggarna i Dalslandskommunerna.

Syftetär att riktlinjerna ska vara ett stöd i uppdraget som förtroendevald i Melleruds kommun'

Ri6linjerna ska ses som ett komplement till vägledningar från Polismyndigheten,

Säkerhetspolisen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Beslutsunderlag

o Förslag till Ptan för att förebygga och hantera hot, hat och uåld mot förtroendevalda

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'
o Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, 5 84.

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Plan för att förebygga och hantera hot, hat
och våld mot förtroendevalda.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Ju

fr:u
Utdragsbestyrkandesign
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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
6

s84 Dnr KS 20221LL4

Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot
föftroendevalda

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar fastställa Plan för att förebygga och hantera ho| hat
och uåld mot föftroendeualda.

Sammanfattning av ärendet

2017 medverkade Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner i ett projekt hos Sveriges

Kommuner och regioner om hot och hat mot föftroendevalda. Ett förslag till riktlinjer togs fram
inom projektet och har nu reviderats i samverkan med handläggarna i Dalslandskommunerna,
Syftet är att riktlinjerna ska vara ett stöd i uppdraget som föftroendevald i Melleruds kommun.

Riktlinjerna ska ses som ett komplement till vägledningar från Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Beslutsunderlag

o Förslag till Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot föftroendeualda
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen beslutar fastställa
Ptan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot föftroendeualda.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, hat och våld
mot fö*roendevalda

Förslag till beslut
rc< beslutar fastställa Riktlinjer/Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld
mot fötroendevalda.

Sammanfattning av ärendet
2017 medverkade Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner i ett projekt
hos Sveriges Kommuner och regioner om hot och hat mot foftroendevalda. Ett
förslag till riktlinjer togs fram inom projektet och har nu reviderats i samverkan
med handläggarna i Dalslandskommunerna. Syftet är att riktlinjerna ska vara ett
stöd i uppdraget som förtroendevald i Melleruds kommun.

Riktlinjerna ska ses som ett komplement till vägledningar från Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Beslutsunderlag
. Förslag till riktlinjer/plan

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

2017 medverkade Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner i ett projekt
hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om hot och hat mot föftroendevalda.
Ett förslag till riktlinjer togs fram inom projektet.

Analvs

Förslag till riktlinjer för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot
förtroendevalda har reviderats.

Syftet är att riktlinjerna ska vara ett stöd i uppdraget som förtroendevald i

Melleruds kommun.

Kommunstyrelsen har i närtid fått ta del av SKR:s utbildning för förtroendevalda. I
anslutning till mötet fanns möjlighet att lämnasynpunkter på detta förslag. Inga

synpunkter på riktlinjerna har kommit in.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-0L K520221t74

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.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.se55
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Fötroendevalda i Melleruds kommun

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-07 KS2022lLL4

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
0530-181 18

anna.granlund@mellerud.se

Sida

2 (2)

Kommunstyrelsen kan besluta om riktlinjerna med stöd av säkerhetspolicyn. Om en

mer grundlig förankring söks kan fullmäktige besluta om dokumentet som då bör
rubriceras plan för att harmoniera med struktur för kommunal föfattningssamling,

Överväganden

Riktlinjerna ska ses som ett komplement till vägledningar från Polismyndigheten,

Säkerhetspolisen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Ekonomiska konsekvenser

Riktlinjerna bedöms i sig inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Slutsatser
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RiktlinjerlPlan ör att förebygga
och hantera hot, hat och våld

mot öftroendevalda

FORSLAG

202r-09-02

Fastställt av kommunfullmäktige den rc< månad 20rc<, $ rc<
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FORSLAG
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Omfattning
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1. lnledning
Melleruds kommun är en politisk styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att värna den

svenska demokratin och det demokratiska systemet. Den offentliga förvaltningen ska präglas av

demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Hot och hat är ett hot mot grundläggande principer och den

politiska beslutsprocessen i vårt demokratiska samhälle. Ett hållbart politiskt ledarskap och de

förtroendevaldas trygghet och säkerhet måste därför värnas.

Frågan är angelägen. I juli 2017 beslutade regeringen om Handlingsplan till det fria ordets försvar.

Syftet är att förebygga och hantera hot och hat mot bland annat politiskt förtroendevalda och

journalister då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet. Sveriges Kommuner och

Regioner stödjer kommuner och regioner i deras arbete mot hot och våld mot förtroendevalda.

Polismyndigheten kan lämna stödja genom information till säkerhetsansvariga och politiska partier på

lokal nivå. Dessa riktlinjer är framtagna mot denna bakgrund.

Ordföranden i nämnder och styrelser samt partiernas gruppledare ansvarar för att innehållet i dessa

riktlinjer med tillhörande dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda och att de följs. Det

är särskilt viktigt att informera nya förtroendevalda. Varje enskild förtroendevald har också ett eget

ansvar för att rapportera eventuella händelser och hålla sig uppdaterad om dessa riktlinjer.

Syfte
Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens förtroendevalda i syfte att öka

tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag for Melleruds kommun. Syftet är att
förebygga och skapa förhållningssätt vid hantering av hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Riktlinjerna uttrycker även förväntningar på kommunen, den förtroendevalda och paftierna.

MåI
Målet är att de förtroendevalda:

inte ska påverkas i sitt beslutsfattande.

ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar samt.

ska känna trygghet och säkerhet både under sitt uppdrag och i övriga sammanhang.

känner till innehållet i dessa riktlinjer och vet vem de ska kontakta vid utsatthet eller oro.

Omfattning
Dessa riktlinjer tillämpas vid hot, hat och våld mot förtroendevalda med koppling till deras

föftroendeuppdrag i Melleruds kommun. De omfattar även hot och våld riktat mot förtroendevalda i

samband med offentliga sammanträden så som kommunfullmäktige.

Riktlinjerna är ett komplement till vägledningar från Polisen, Säkerhetspolisen (SÄeO) och Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR),

2. Det demokratiska klimatet
Politikernas trygghetsundersökning utförs av det nationella Brottsförebyggande rådet (Brå, 2019) på

uppdrag av regeringen. Undersökningen visar att trakasserier, hot och våld mot politiker i Sverige har

ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Hot och trakasserier står för den främsta ökningen.

Det är en större andel kvinnor än män som uppger att angreppen mot dem är av sexuell karaktär.

Kvinnliga förtroendevalda är också mer oroliga för att utsättas för trakasserier, hot eller våld, jämfört

med män. Nästan var tjärde av samtliga förtroendevalda uppger att de har påverkats i sitt uppdrag,

Med påverkan menas till exempel att den förtroendevalde självcensurerat sig i något sammanhang av

oro för att utsättas för trakasserier, hot eller våld.
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- Att förtroendevalda till exempel självcensurerar sig eller ändrar ståndpunkt i en fråga på grund av

oro över att utsättas för brott är allvarligt och riskerar att försvaga demokratin, säger Anna Gavell

Frenzel, utredare på arå.

I SKL:s arbete framkommer att hot, hat och våld kan uppstå när förtroendevalda, utifrån vissa

medborgargruppers perspektiv, har fattat obekväma beslut som berör myndighetsbeslut, beslut

kopplade till värdegrundsfrågor eller beslut kring förändringar inom välfärdstjänster. Det pekar på att
kommuner och regioner behöver stöd i att utueckla systematiskt arbete med medborgardialoger kring

komplexa frågor.

De förtroendevaldas uppdrag är inte avgränsade till en förutbestämd arbetstid. Hot, hat och våld mot
förtroendevalda är en ständigt aktuell fråga. Frågan om att stärka och värna demokratin är allt
viktigare och det finns tendenser i samhället som gör att samhället kan finna oro när det gäller

förtroendevaldas utsatthet. Vi behöver därför tillsammans, såväl nationellt som lokalt, värna den

svenska demokratin och möta en allt hårdare samtalston i det demokratiska samtalet. Detta arbete

kan handla om såväl det politiska samtalsklimatet och sociala mediers uWeckling, som det allmänna

demokratiska samtalet.

Tillitsbaserade processer
Agenda 2030 lyfter fram flera viktiga områden som påverkar välfärden och mojligheten att utveckla

det lokala samhället, Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen. Ett par av

delmålen lyfter vikten av att säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt

beslutsfattande på alla nivåer, samt bygga upp effektiva och transparenta institutioner med

ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Kommuner och regioner har ett särskilt ansvar att medverka till att skapa tillitsbaserade processer i

sitt arbete med lokal utveckling för att uppfylla agendas må|. ett utforskande arbete behöver ske för
att undersöka vad som påverkar de beslutande församlingarnas beslutsförmåga. Rollen som

föftroendevald måste diskuteras och utvecklas till att gå från organisationsledare till samhällsledare.

3. Definitioner
Förtroendevald
Med förtroendevald menas person som, vid tidpunkten för händelsen, har ett politiskt uppdrag för sitt
pafti i Melleruds kommunfullmäktige, nämnder, beredningar eller styrelser.

Otillåten påverkan

Med otillåten påverkan avses allvarliga trakasserier och hot samt våldssituation mot person eller

egendom. Fysiskt våld är den grövsta formen av otillåten påverkan.

Hot
Hot innebär att någon hotar att skada någon person, närstående eller dennes egendom. Hot

definieras som allt från att någon uttalat ett konkret hot till att någon mottagit ett SMS, mail eller

meddelande med innehåll som uppfattas som hotfullt. Hot kan också framställas via sociala media och

kan ofta vara anonyma, hårdare och råare till sin karaktär. Hot kan även omfatta andra personer, djur
eller föremål som har stor betydelse för den som hotas. Det kan ibland vara svårt att avgöra om och

vad man utsatts för eftersom vissa hot är subtila och tvetydiga. Det är den drabbade personens

subjektiva bedömning som avgör om en situation är hotfull.

Hatbrott
Om ett angrepp beror på gärningspersonens negativa inställning till den förtroendevaldes hudfärg,
nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller sexuella läggning är detta
klassat som hatbrott och ska uppges i samband med polisanmälan.
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Trakasserier

Trakasserier omfattar ett brett spektrum av beteenden av stötande karaktär. Med trakasserier avses

exempelvis obehagliga telefonsamtal, angrepp via sociala media, tecken på kartläggning eller att
oönskade varor har beställts i personens namn i syfte att hämnas eller av annat skäl väcka obehag. I
vissa situationer kan trakasserierna betraktas som ofredande, olaga förföljelse eller
fridskrä n kningsbrott.

Näthat
Näthat är ett samlingsbegrepp för när någon kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person

för hot via Internet, t.ex. sociala medier eller e-post.

Det är inte bara den som lagt ut den brottsliga bilden eller kommentaren som begår ett brott, Det gör

också den som sprider den genom att dela den.

Vissa meddelanden och inlägg kan kännas jobbiga, kränkande och hotfulla, utan att de är olagliga. Allt

är inte brottsligt. Men upplever mottagaren att hotet kan bli verklighet och känner sig rädd, eller om

det handlar om allvarliga kränkningar, ska en polisanmälan göras.

VåId

Våld är en handling mot någon som medför fysisk eller psykisk skada på den som blir utsatt, Det kan

även handla om våld mot egendom, till exempel skadegörelse.

Korruption
Att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning

Den tydligaste formen av korruption är att ge eller ta emot en muta eller annan otillbörlig

belöning.
En annan form av korruption är ett brott som kallas trolöshet mot huvudman. Detta innebär

att någon missbrukar en förtroendeställning och detta missbruk innebär skada för

huvudmannen.

Till gruppen korruptionsbrott räknas även "valrättsbrott/rösträttsbrott" som innebär att man otillbörligt

söker påverka någon vid omröstning eller val i ett allmänt ärende.

4. Roller och ansvar
Hot och våld mot förtroendevalda är inte en arbetsmiljöfråga ijuridisk mening och arbetsmiljölagen är

inte tillämpbar. Däremot är arbetet mycket viktigt och den förtroendevalde, partierna och kommunen

bör tillsammans samverka i arbetet mot hat, hot och våld mot förtroendevalda.

I foljande avsnitt beskrivs agerande och förväntningarna på de olika pafterna:

De politiska partierna
. Bör själv utse säkerhetsansvariga kontaktpersonerr inom partierna t.ex. ordförande eller

ansvarig inom partiorganisationen, som kan stödja sina medlemmar i händelse av hot, hat,

trakasserier eller våld samt vid behov ansvara för kontakter med polis och kommunens

säkerhetssamordnare. Gruppledaren ansvarar för att meddela kommunen vem som utsetts.

1 Ofta har paftierna en säkerhetsansvarig utsedd person på nationell eller regional nivå och denna
funktion kan vara ett stöd i det lokala arbetet. Partiernas förutsättningar ser olika ut vaför olika
lösningar kan behövas.
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Den säkerhetsansvarige inom partiet ska vara uppdaterad kring eventuella risker som kan

förekomma mot de förtroendevalda inom sitt parti samt aktuella, kontroversiella frågor som

väcker starka känslor bland medborgarna.

Förtroendevald
Den enskilda förtroendevaldes egen insats i arbetet är en viktig parameter.

Den föftroendevalde ska

Medverka vid utbildning om hot och våld, ta del av riktlinjerna om förebyggande arbete och

ha kännedom om åtgärder vid incidenter.

Varje enskild förtroendevald ansvarar for att rappoftera eventuella incidenter till partiets

säkerhetsansvarige och säkerhetssamordnaren. Se mall för incidentrappoft .

Ordförande
. Vid ett sammanträde är det respektive ordförande som inför varje sammanträde särskilt bör

granska dagordningens punkter ur ett säkerhetsperspektiv.
o Vid sammanträdet åligger det även ordföranden att informera deltagarna om utrymningsplan

samt uppsamlingsplats.

Kom m u nen/sä kerhetssam ord na re n
. Säkerhetsansvarig inom partiet tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare kan

lämnar rådgivning och stöd till utsatta förtroendevalda och ta emot, dokumentera och

administrera incidentrapporter.
. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att vid behov, dock minst en gång per mandatperiod,

informera och anordna utbildning inom området.
. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att upprättade kontaktvägar finns med polis och andra

berörda myndigheter.
. Ska tillgängliggöra dessa riktlinjer, utbildningsmaterial samt information om du blir utsatt för

hot, trakasserier eller våld enligt överenskommelse med kommunstyrelsens ordförande.
o Den som är säkerhetsansvarig eller motsvarande i kommun kan få stöd av SKR vid händelser i

form av "bollplank".

Polismyndigheten
Polismyndigheten ansvarar för skyddsarbetet på den politiska arenan för landstings-, kommun- och

fritidspolitiker.

5. Förebyggande åtgärder
Följande avsnitt är hämtat från Säkerhetspolisens handbok om Personlig säkerhet på

www.sakerhetspolisen.se och SKR:s stödmaterial inom området. Handboken beskriver bland annat
vikten av att göra en riskanalys och konkreta tips kopplat till arbetsplatsen, exponering i massmedia,

sociala media, kontroverser och ryktesspridning, skydd av identitet och integritet, säkerhetsåtgärder i

bostaden och vardagen med mera. Syftet är att bygga upp en systematik i det förebyggande arbetet,
med strävan att stärka den sociala tilliten.

Riskanalys och samtal
För att systematiskt förebygga och synliggöra föftroendevaldas risker, behöver metoder för
riskanalyser utarbetas kring de system som finns runt de politiska processerna och det demokratiska
samtalet enligt SKR.

Reflektera regelbundet kring risken att utsättas för risker inom det politiska förtroendeuppdraget. Ta

hjälp av varandra inom nämnden, styrelsen, paftiet och gruppen. Vid behov kan stöd sökas genom
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säkerhetssamordnaren. Försök att bedöma eventuella konsekvenser och reaktioner på politiska

processer, på saker ni gör eller har gjort, till exempel beslut som ska fattas eller uttalanden som ska

göras. Inför varje sammanträde uppmanas ordförande gå hur igenom dagordningen ur ett
säkerhetsperspektiv. Genom en medvetenhet, förberedelse, samverkan och aktiva val är varje

förtroendevald med och bygger sin säkerhet och verkar for demokratin.

I förebyggande syfte har ordföranden i respektive nämnd möjlighet att be om ett säkerhetssamtal

med säkerhetssamordnaren. Är det ett mer allmänt samtal, exempelvis i början av mandatperioden,

genomförs samtalet med fördel med ordförande i alla nämnder och styrelsen och eventuellt polisen.

Attityder
Det finns en förskjutning i vad som är tillåtet att uttrycka i det demokratiska samtalet. Hot- och

hatfulla uttryck blir allt vanligare och tonläget kan även bli högt inom politiken. Hur politiker talar med

och om varandra är en viktig del av det förebyggande arbetet. I det arbetet är sammanträdet där de

förtroendevalda möts en av viktig arena. Ansvaret för samtalstonen i det politiska samtalet delas

mellan alla inblandade medan respektive ordförande ansvar för att samtalstonen håller en god nivå

under respektive sammanträde.

Det finns en mer eller mindre outtalad norm i samhället som säger att medborgarna ska förhålla sig

skeptiska till politiker, ibland finns även ett politikeförakt. En del incidenter skulle kanske ha

förhindrats om allmänheten hade haft en annan attityd gentemot politiker. Ibland kan förtroendevalda

utsättas för incidenter av någon med politiskt extrema åsikter. Det är viktigt att markera mot sådant

bland annat för att undvika polarisering.

I rapporter från det nationella Brottsförebyggande rådet framgår att förövaren emellanåt har varit en

annan föftroendevald, ibland till och med från det egna partiet. Personpåhopp och hätsk tongång

mellan förtroendevalda förekommer både i politiska debatter och i utspel i medier. Det behövs en

samsyn i de olika politiska organen och inom paftierna om vilket samtalsklimat som är acceptabelt.

Samtalstonen förtroendevalda sinsemellan är normerande. Om förtroendevalda har en hård ton och

använder personangrepp mot varandra legitimerar det allmänheten att använda samma jargong mot
politiker i allmänhet. För förvaltningen finns kommunens etiska riktlinjer och dessa kan även användas

som stöd i rollen som föftroendevald.

I ett förebyggande syfte är det angeläget att förtroendevalda är medvetna om att händelser,

kroppsspråk och uttalanden i det offentliga rummet kan bidra till negativa och oönskade händelser,

Proaktiv komm u n ikation
Tänk strategiskt i fråga om kommunikation. En kommunikationsstrategi kan innehålla riktlinjer för hur

politiska budskap och beslut förmedlas, hur och var du vill visa upp dig, vem som bör framföra det

samt hur eventuella konflikter kan bemötas. Detta kan vara särskilt viktigt att tänka på om beslutet

kan uppfattas som kontroversiellt eller skapa missnöje.

Som politiskt aktiv är det både vanligt och eftersträvansvärt att exponeras i media. Men fundera alltid i

förväg på hur och var du vill visa upp dig. Ordförandepositionen är mer utsatt än andra positioner. För

att inte en enskild representant ska pekas ut kan synligheten roteras bland flera personer.

Det händer ibland att vinklingen i media blir personbetonad och att sakfrågan kommer i skymundan.

En åtgärd är att förskjuta fokus från den enskilde till kollektivet genom att flera ställer sig bakom de

beslut som eller de ställningstagande som debatteras, Det är särskilt viktigt när negativa beslut kan

väcka hotfulla och ibland aggressiva reaktioner. På så sätt läggs ansvaret på patiet eller den politiska

församlingen och inte på individen.
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Några tips om exponering i media

Om du ska intervjuas bör du undvika att intervjun sker i ditt hem. Föreslå en neutral plats. Du

bör generellt undvika att exponera ditt hem, din familj och de exakta miljöer där du

regelbundet befinner dig.
Du bör aldrig kommentera din egen säkerhet eller olika skyddsåtgärder som rör dig eller din

familj,
Kommentera aldrig till media eller uppdatera i sociala medier i affekt, exempelvis då något

obehagligt precis har skett så som vid en olycka eller om du precis blivit hotad.

Tänk på att även om du inte själv är utsatt kan en partikamrat vara det. Undvik därfcir att
nämna dem i intervjuer, i kontakter med media eller i sociala media utan att det är förankrat
med dem.

Sociala media
Sociala medier är en viktig arena för politiker, Den bevakas även av massmedia och det finns ett stort
intresse för politikers digitala närvaro. Det som publiceras får snabbt spridning, oavsett om

informationen är sann, falsk, vilseledande eller populistisk. Spridningen kan i sin tur leda till starka

reaktioner och motreaktioner oavsett om vem som publicerat informationen. Tänk igenom före hur ni

ska hantera snabb ryktesspridning i sociala medier.

Några tips om sociala media:

o Det är bra att sätta en gräns mellan privatlivet och föftroendeuppdraget. Definiera vad som är
privat för dig.

. Berätta vad du har gjort inte vad du ska göra. Avhåll dig får att använda

incheckningsfunktioner som avslöjar geografisk position.
. Berätta aldrig om någon annan (familj, vän, paftikollega).
. Undvik att exponera eller ge en inblick i dina vanor som kan underlätta kaftläggning av dig.
. Var noga med att alltid fråga om godkännande för publicering från de personer som

medverkar idina inlägg och på dina bilder.
. Var noga med att även i privata sammanhang berätta vad som gäller för din medverkan i

sociala medier.
. Betrakta så kallade "direktmeddelanden" på sociala medier som offentliga arenor. Allt som

sägs där ska teoretiskt sett hålla för att granskas av såväl massmedia som av

meningsmotståndare.
. Vid direkt hot ska du skärmdumpa inläggen och användarprofilen samt vända dig till paftiets

säkerhetsansvarige, kommunens säkerhetssamordnare och polis.

Skydda din identitet
Den tekniska utrustning vi använder i allt större utsträckning gör oss också mer sårbara. Oavsett om

du är politiker eller inte kan dina personliga uppgifter missbrukas bland annat genom att någon kapar

din elektroniska identitet, gör oriktiga debiteringar, stadar nya abonnemang eller genom förändrad

mantalsskrivning. Ett annat syfte kan vara att använda din identitet på sociala medier för att till
exempel sprida falska påståenden i ditt namn.

Någon kan komma åt dina personliga uppgifter genom medlemsmatriklar, adresslistor, webbplatser,

e-postlistor, via sociala plattformar och genom din vanliga postlåda. Gör dälför ett medvetet val kring

vilken information du delar med dig av via internet och lås din postlåda. Använd aldrig dina privata

lösenord i arbetssammanhang och använd inte samma lösenord på mer än ett ställe.
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En rekommendation är att använda tilldelad tekniska utrustning så som politikerdator. Då har

kommunens it-support lättare att hjälpa dig om det skulle hända något med din dator eller konton

Förvara utrustningen skyddad när den inte används.

Ha kontroll på dina id-handlingar, var vaksam om någon gör en kreditupplysning på dig och

polisanmäl direkt om du misstänker brott.

Utbildning av förtroendevalda mot hot, våld och allvarliga trakasserier
Inför och under varje mandatperiod ska föftroendevalda utbildas i frågor som rör hot, hat och

trakasserier som riktas mot förtroendevalda. Detta ska ske när ny nämnd, styrelse och fullmäktige

tillträder samt infor valår. Ordföranden ansvarar for att så sker. Gruppledarna ansvarar för att
respektive fortroendevald inom partiet har kunskap om kommunens riktlinjer och dättill hörande

dokument inom området.

Även de politiska partierna rekommenderas att arbeta proaktivt med kunskap om och

trygg hetsfrä mja nde och förebyg ga nde sä kerhetsåtgä rder.

Resor
Vid resor, särskilt med fler förtroendevalda, rekommenderas att ledamöter inom ledande ställning eller

presidierna inte reser tillsammans. Det är en förebyggande åtgärd för att kunna upprätthålla styrelsen

och nämndens verksamhet även om en olycka skulle vara framme.

Riskerna vid resor varierar mellan och inom olika länder. Tillfälligt uppkomna politiska situationer kan

snabbt förändra läget och öka riskerna. Om du som förtroendevald ska resa till ett annat land i

uppdraget bör det allmänna säkerhetsläget bedömas före resan.

6. Hantera hot, hat och våtd
Om du skulle bli utsatt för hat, hot eller våld är det bra att känna till hur dessa situationer ska

hanteras. Oavsett om händelsen inträffar i samband med ett offentligt framträdande, på nätet,

arbetsplatsen eller i anslutning till din bostad.

Om du blir utsatt för hot som kan knytas till din politiska gärning eller ditt uppdrag bör du vara extra

uppmärksam på vad som sker. Att vara mentalt förberedd kan hjälpa dig att agera korrekt. Det kan

handla om att du i förväg tänkt igenom olika scenarier och olika handlingsalternativ,

Säkerhetspolisens handbok Personlig säkerhet tar upp information och tips om hur du bör hantera hot

och angrepp. Följande tips är i huvudsak hämtade ur handboken Personlig säkerhet (och kan

kompletteras med ett litet plånbokskort med tips).

Hot på telefon
Om du blir hotad eller trakasserad via telefon bör du snarast anmäla det till polisen, gruppledare och

kommuns säkerhetssamordnare. I en eventuell brottsutredning finns det möjlighet att spåra samtal

(vissa begränsningar med oregistrerade kontantkort) och skapa en beredskap för att spåra eventuella

framtida samtal. Du kan även själv begära ut listor på inkommande samtal från din teleoperatör.

Förutsättningarna kan skilja mellan olika operatörer.

o Lyssna uppmärksamt under samtalet.
. Försök att hålla igång samtalet så länge som möjligt i syfte att ge dig mer information.
. Försök att lyssna till rösten, sättet att uttrycka sig, eventuella bakgrundsljud etc.
. Anteckna allt som sagts och era intryck av personen.

. Ställ frågor som: mot vem/ vilka riktas hotet, när ska hotet genomföras, var ska hotet
genomföras?

B
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Personens dialekt, utländsk bfining/språk
Finns mojlighet så spela in samtalet.

Hot via e-post, SMS, meddelanden och sociala medier
Hot och trakasserier via internet ökar. I allvarliga fall eller om du utsätts för direkta hot ska du ta

kontakt med polisen, gru ppledare samt komm u nens sä kerhetssamordnare.

Tänkt på att inte radera de hot du får via internet. Dessa behövs i digital form för att vara

spårbara.

Gör skärmdumpar (print screen) på det du kan och spara bilden.

Spara SMS, MMS, konversationer och e-postmeddelanden.

Kapade konton (fejk-konton)
Om någon kapar eller öppnar ett falskt socialt media-konto i en förtroendevalds namn:

1. Anmäl kontot. Det finns ofta upplysningar om hur du går tillväga på webbplatsen.

2. Informera partiets säkerhetsansvarig och kommunens säkerhetssamordnare.

3. Händelsen bör polisanmälas.

Hot via brev
Hantera eventuella hotbrev med försiktighet, lägg dem i en plastpåse och förvara dem skyddat så att
polisen kan säkra eventuella spår och kan ta del av innehållet för att analysera det. Kontakta

säkerhetsansvarig och kommunens säkerhetssamordnare. Får du flera försändelser från samma

avsändare är det bra om du bevarar några oöppnade. Analyser kan exempelvis ske genom att studera

innehållet i texten och genom att säkra fingeravtryck, Även biologiska spår kan hittas på brevet.

Oftast vet man vilken post som väntas. Var vaksam på oväntade brev.

Be den som levererar brev eller paket att visa legitimation

öppna inte brev eller paket om du är osäker på avsändaren

Initiera utrymning av lokalen vid behov

Hantera eventuella hotbrev med försiktighet, förvara dem skyddat och underlätta för polisen

Spara några oöppnade om det är fler.

Kontakta även partiets säkerhetsansvariga och kommunens säkerhetssamordnare

Avvikande försändelser
Post som du får hem eller till din arbetsplats kan innehålla obehagliga överraskningar. Var

uppmärksam på icke beställda och awikande försändelser. Du bör be din familj och den som öppnar

din post på arbetet att agera på samma sätt.

Kontakta polisen, partiets säkerhetsansvariga och kommunens säkerhetssamordnare om du får ett
paket som ser annorlunda ut och där du inte känner igen avsändaren. Försök inte öppna det för att se

efter vad det är. Detta gäller även ett paket som du hittar på eller i anslutning till ditt arbete eller din

bostad:

Var extra uppmärksam på försändelser som

. Är ojämn, sned eller bucklig
o Ger ljud ifrån sig
o Har inskränkande text som" personligt" eller "får endast öppnas av"
. Är lätt/tung i förhållande till storleken
. Har olje- eller fettfläckar
. Saknar returadress

a

a

a

a

a
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Stalkning
I samband med ditt politiska uppdrag eller samhällsengagemang finns en risk att du blir utsatt for
någon som förföljer dig. Detta kan ske genom att innehållet i meddelanden med dig som mottagare är

hotfulla eller aggressivt, påhälsningar, kartläggning eller rättshaveristiska brev eller e-post, Stalking

kan också yttra sig i form av att en person blir förälskad i dig och att detta inte är ömsesidigt och

personen inte förstår eller accepterar det.

Några tips vid stalkning:

Var tydlig med att du inte vill ha någon kontakt med individen ifråga.

Svara inte på kommunikationsforsök.

Informera de som eventuellt öppnar din post.

Var uppmärksam på din omgivning.

Gör en polisanmälan. Varje gång. Informera gruppledare och kommunens

säkerhetssamordnare.

Dokumentera och upprätta en logg. Samla allt som kommer från stalkaren, dvs. e-post,

telefonsamtal och sms. Kontrollera att informationen sparas och en försvinner av misstag.

Samarbeta med polis och andra professionella för att få råd kring hur du bör agera.

Berätta för personer i din närhet du kan lita på, t.ex. närmsta grannen, så de kan hjälpa till

och vara vaksamma, informera dig om personer eller fordon som börjar komma. Be dem

gärna anteckna eller fotografera sina iakttagelser.

Informera kollegorna. Se till att alla medarbetare är medvetna om situationen och att de inte

bör ha kontakt med stalkaren.

Rättshaverister
De flesta som arbetar inom offentlig sektor har någon gång varit i kontakt med en rättshaverist och

vet att det kan vara svåft att bemöta dessa människor på ett sätt som tillfredsställer deras behov.

Men bara för att en person är arg och upprörd på kommunen eller politiker innebär det inte att de är

rättshaverister. Rättshaverister har inte sällan ett psykiskt lidande som tar sig uttryck i anklagande av

andra.

Några tips vid kontakt med rättshaverist:

. Behåll lugnet, även om det kan vara svåt.

. Att bemöta en rättshaverist handlar om att visa empati och värme, samtidigt som du har en

professionell hållning.
. Gör inga avsteg från regler eller lagar för att blidka rättshaveristen, det kan bli en katalysator

för ytterligare närmanden och kontakt.
. Låt personen få sista ordet, kommentera inte ytterligare.
. Avsluta eller avbryt samtal som blir alltför kränkande, hotfulla eller meningslösa. Det finns

gränser.

. Se till att ha en handlingsplan för hur ni ska hantera en rättshaverist så att alla vet vad de ska

göra och vad de inte ska göra,

Utpressning
Det förekommer att personer vill störa den demokratiska beslutsprocessen genom utpressning. Till

exempel försöka påverka ett beslut i en känslig fråga. Hotet kan vara riktat mot politikern direkt eller
dennes anhöriga. Ibland räcker det med insinuationer för att skrämmas.

Några tips vid utpressning:

. Håll informationen i en så liten krets som möjligt.

a

a

a

a
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Kommunicera med polisen och andra utan att det upptäcks.
Kontakta g ru ppledaren, pol isen och kommunens sä kerhetssamordnare.

Hot eller våldssituation
r Larma Il2, ropa på hjälp
o Vid akutsamtal uppge vem du är, platsen, skador hot, drabbade samt telefonnummer man når

dis på

. Försök uppträda lugnt, lyssna utan att avbryta den som hotar, undvik motargument.

. Försök att uppmärksamma andra på situationen

. Om hotet övergår till handling
- Ta skydd
- Ropa på hjälp
- Försök ta dig från platsen

- Nödvärn

Terrorattentat och andra attentat
Under senare år har attentat i form av politiskt eller religiöst våld i västvärlden ökat. Sannolikheten att
drabbas är liten, men det är ändå viktigt att känna till hur du bör agera om ett terrorangrepp eller

motsvarande våldsbrott skulle inträffa.

Några råd vid terrorattentat och andra attentat:

Om du rör dig i offentliga eller andra publika miljöer där ett dåd kan ske, bör du vara

uppmärksam på nödutgångarna. Avfärda inte oljud som om de vore smällare.

När oväntade händelser inträffar är det många som först ser hur andra reagerar innan de

själva gör något. Var inte den personen, Ta initiativ och agera.

Agera så här:

1. Utrym och fly - Lämna platsen. Sätt dig i säkerhet. Notera nödutgångar

2. SöK SKYDD - Sök upp en säker plats. Var uppmärksam. Slå av ljudet på telefonen. Ring

inte i onödan till personer i riskområde.

3. LARMA - Ring 112 så fort du kan. Berätta om platsen, vad som hänt, om
gärningsmännen, när du senast såg dem, vilka vapen de har.

4. När polisen kommer till platsen - Se till att du inte kan misstas för att vara gärningsman.

Håll därför inget i händerna. Var beredd på att ytterligare attentat kan ske.

Polisanmälan
Om du trots förebyggande åtgärder för din säkerhet blir utsatt för hat-, hot- eller våldssituationer

finns det ett antal saker du ska göra.

Till att börja med är det viktigt att du polisanmäler alla hat-, hot- eller våldssituationer. Det är en

markering att du inte accepterar det du blivit utsatt för, Det är viktigt att du inte själv försöker avgöra

om beteendet är straffbaft eller inte. Rekommendationen från Polismyndigheten är att polisanmäla

alla övefträdelser för att pröva ärendet och vid behov kan polisens brottsoffer- och

personsäkerhetsarbete kan inledas. Polisen eller en åklagare prövar om händelsen uppnår brott och

vad det är för brottsrubricering.

Gör en polisanmälan (oolisen.se). Ringer du till polisen på tt+ L4, säg "anmälan".

Ange i din anmälan att du är förtroendevald om du upplever att det misstänkta brottet kan ha att göra

med detta, för att anmälan ska hamna hos en utredare som handlägger demokratibrott i polisens

demokratibrottsgrupp. Som förtroendevald har du möjlighet att be om att din anmälan blir

åtkomstskyddad. Det innebär att endast de tjänstemän hos polisen som är berörda och arbetar med

a

a

a
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ärendet kan ta del av innehållet under utredningen. Polisen använder sig av begreppet demokratibrott
för att signalera allvaret när politiker utsätts för angrepp i sitt föftroendeuppdrag.

Om ett angrepp kan bero på gärningspersonens negativa inställning till den drabbades hudfärg,
nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller sexuell läggning är det
viktigt att det anges vid polisanmälan. Detta klassas som hatbrott och kan leda till straffskärpning vid
lagföring.

I första hand gör den förtroendevalda en polisanmälan. Partiets säkerhetsansvarig och kommunens
säkerhetssamordnare kan bistå vid anmälan.

lncidentrapportera alla hat-, hot- eller våldssituationer
Om en incident gällande hat, hot eller våld har ägt rum ska en incidentrappoft skrivas. Syftet med

incidentrappoften är att skapa underlag för förbättringsåtgärder (se bilaga). Polisanmäl vid misstanke
om brott. Vid akut behov av polis ring polisen direkt, ring II2.

Undersök behov av stöd och tillgodose i rimlig mån. Äterkoppla till den utsatte och folj upp händelsen.

Samtalsstöd
Förtroendevalda inom Melleruds kommun omfattas av försäkringen om kristerapi om den försäkrade
råkat ut för akut psykisk kris på grund av rån, eller överfall. Skadan anmäls till försäkringsbolaget som

anvisar var den förtroendevalde får sin kristerapi.

I övrigt hänvisas till ordinarie instanser som till exempel vårdcentraler, psykiskt stöd via sjukvården
eller samtalsstöd genom brottsofferjou ren.

7. Uppföljande arbete
En gång per år, vid årets första rapport om säkerhetsfrågor till kommunstyrelsens arbetsutskott,
redovisar säkerhetssamordnaren antalet incidenter mot förtroendevalda.

Mot slutet av respektive mandatperiod genomfors en utvärdering av tillämpningen av riktlinjerna bland

annat som underlag för eventuell revidering av dokumentet.

8. Rutin vid hot mot offentligt sammanträde
Enligt lagen (20L0:29a) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
får kommuner och landsting anordna säkerhetskontroll vid sina offentliga sammanträden om det finns
anledning att misstänka brott som medför fara för någons liv, hälsa, frihet eller omfattande
skadegörelse på egendom i samband med sammanträdet.

Ko m m u n fu I / m ä ktiges o rdfö ra n de
Det är ordförandes roll att ansvara för ordningen under sammanträdet. Ordföranden har rätt att visa

ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Ordförande får inte utvisa någon

utan att först ha gett en tillsägelse.

Bestämmelse om ordförandes rätt att uWisa störande personer gäller såväl åhörare som ledamöter
och ersättare. Om det under sammanträdet uppstår oordning så att sammanträdet inte på ett
meningsfullt sätt kan fortsätLa får ordföranden bestämma att sammanträdet ska ajourneras eller som

en sista väg upplösas.

Komm unstyrelsens samt nämndernas ordförande
Huvudregeln för nämnder och styrelser är att sammanträden inte är offentliga. Fullmäktige kan

besluta om att en nämnds eller styrelsens sammanträde ska vara offentliga, förutsatt att ärendena
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som behandlas vid sammanträdet inte avser myndighetsutövning eller innehåller sekretessbelagda

uppgifter. Om en nämnd eller kommunstyrelsen håller offentliga sammanträde gäller i fråga om

ordning vid sammanträdet samma regler som för fullmäktige.

Beslut om säkerhetskontrol I

Beslut om säkerhetskontroll fattas av den som är ordförande vid sammanträdet. Mötesordforanden,

vid behov med stöd av säkerhetssamordnaren, gör en preliminär bedömning av förestående möte.

Enligt lagen ska samråd med Polisen göras innan ordföranden beslutar om säkerhetskontroll. I ett
beslut om säkerhetskontroll ska det anges vilket sammanträde och vilka lokaler som omfattas av

beslutet. Använd av polisen anvisade kommunikationskanaler samt information till kommunpolis.

Genomförande av säkerhetskontrol I

Det är Polisen som beslutar om säkerhetskontrollen ska genomföras av närvarande polis eller om den

kan utföras av ordningsvakt. Om en säkerhetskontroll genomförs får den omfatta
identitetsundersökning av besökande personer till sammanträdet.

Vid säkerhetskontrollen eftersöks vapen och andra föremål i väskor, paket och dylikt som kan vara

ägnade att komma till användning vid brott. Besökare som inte underkastar sig beslutad

säkerhetskontroll får vägras tillträde till sammanträdet och awisas eller avlägsnas från lokalerna.

Samma åtgärder får vidtas mot den som inte följer en uppmaning att lämna vapen eller farliga

föremål ifrån sig.

Gheckl ista för offentl iga sammanträden
Riskfaktorer

. Kan mötet dra till sig ett intresse från grupper eller individer som utgör en särskild risk för hot

och våld eller som på annat sätt kan vara ute efter att störa mötet? (Behandlas några

kontroversiella ämnen?)
o Finns det risk för överförda hotbilder? (medverkar personer eller grupper som har en hotbild

riktad mot sig?)
. Pågår andra evenemang i närheten som kan påverka situationen? (Demonstrationer, möten

med mera)
o Vilken bedömning gör arrangören/ordföranden av hotbilden utifrån stämningsläge.

Medierappoftering, antal deltagare och eventuell övrig information?

Före mötet (planering) :
. Vid möten utan utpekad ordförande ska en ansvarig för ordningen och säkerheten på mötet

alltid pekas ut och vara känd bland deltagarna.
. Undvik ensamarbete, se till att det finns medhjälpare/kollega på plats. Prata ihop er innan

mötet om hur ni hanterar uppkomna situationer och vem som gör vad.
. Se till att lokal polis är underrättad om situationen. Informera exempelvis om eventuella

kontroversiella budskap som kan påverka hotbilden.
. Ordna med en smidig väg till och från talarstol. Inga åskådare bakom ryggen eller fosiska

hinder i utrymme mellan talare och publik.
. Se över möjligheten att larma. Ladda mobiltelefoner, bestäm vem som larmar, till vilka

nummer och se över möjligheten till snabb hjälp.
. Transport till och från mötesplatsen bör ses över. Parkera bilen lämpligt för att underlätta en

snabb och smidig ankomst och avfärd, ordna eventuellt sällskap till och från mötet.

Efter mötet (följa upp och förbättra)
. Om polis är underrättad, kontakta dem och berätta att aktiviteten är avslutad
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Om något hänt, se till att drabbad inte lämnas ensam. Prata igenom händelsen och utifrån

situationen kontaktas lämpliga parter.

Vad gick bra och vad kan göras bättre?

t4
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9. Mall för incidentrapportering

Datum för rappoften:

Vem rapporterar incidenten?
(Namn, funktion, relation till den utsatte)

Vem utsattes?
(Namn, vilken näm nd/styrelse)

Vad utsattes personen för?
( Bes kriv deta lj rikt hä n delsen. Tra kasserrEr, hot,
skadegörelse, våld, koruption? Via mail,
telefonsamtal, sms/mms, personligt framfört,
sociala medrä etc?)

När och var inträffade händelsen?
Var det någon annan som såg händelsen?
(Känd/okänd förövare? En eller flera personer?
Kön, ungefärlig ålder? Drälekt? Har förövaren
u tsa tt a n d ra fö ft roe n de va lda ?)

Antas förövaren tillhöra en grupp/falang av något
slag?
(Ja/nej? Om ja, vilken?)

Finns någon känd utlösande faktor?
(t.ex. särskild politisk fråga, ett beslul annat?)

Hur upplevde den utsatte incidenten?
Skrämmande eller inte? Allvarligt menad eller inte?
A n d ra kä n s I o r/ u pp leve lse r ?)

Har polisen kontaktats? JAN NEJ N

Om ja, när?

Har incidenten polisanmälts? JA T] NEJ N

Om inte, vill den utsatte att incidenten ska
polisanmälas?

JAN NEJ tr

Har den utsatte uttryckt behov av stöd/hjälp? JAN NEJ !
Om ja, vilket behov?

Har den utsatte fått stöd/hjälp? JAN NE] tr

Beskrivning av stöd/hjälp/andra åtgärder

Har anhöriga informerats? JAN NEJ N

Vem/vilka?

Har gruppledaren eller annan utsedd i partiet
informerats om incidenten?

JA! NEJ !

Har eventuella berörda verksamheter (t.ex,
nä m nd/styrelseordföra nde) informerats?

JA! NEJ !

Vilka?
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-13

Änrnoe z Dnr KS 20211133

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun2O2L - redovisningar

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av paftistöd 2021.

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

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

Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 202L.

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 202I-04-2I, E 42.

. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)
r Kommunstyrelseförvaltni ngens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 115.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, 9 79.

BILAGA
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Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
24

S 79 Dnr KS 20211L33

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2O2L - redovisningar

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga paftiers redovisning av partistöd 2021.

Sammanfaftning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger

vad som gäller föiatt få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt

partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet

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

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

nästkommande år,

Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 202L'

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-2L, 9 42.

. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)

o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)

o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse'
. Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 115'

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

KommunfullmäKige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2021'

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

/q5M

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
zo22-04-05

sida
t7

S 115 Dnr KS 202L1133

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2O2l - redovisningar

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2021,

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

Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2021.

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges beslut 202I-04-21,9 42.
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers
redovisning av paftistöd 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

lustera Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunalt partistöd a Melleruds kommun 2O2L - redovisningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga paftiers redovisning av partistöd 2021

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 202L

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 202I-04-2I,9 42.

. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)

. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)

. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
o Redovisning av erhållet partistod 2020 (V)

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Samtliga partiers gruppledare

Ekonom kommunstyrelseförva ltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-23 KS 20211133

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1(1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrel seförva ltn i ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se76



MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

r Centerpaftiet kommunkrets (C)
r Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
. Kommunpartiet iMellerud (KIM)
. Liberalerna iMellerud (L)
. Moderaterna i Mellerud (M)
r Miljöpartiet i Mellerud (MP)
. Melleruds socialdemokratiska arhtarekommun (S)
r Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
. Vänsterpartiet i Mellerud (V)

r Centerpartiet kornmunkrets (C)
r Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
o Kommunpa*iet i Mellerud (KIM)
o Liberalerna iMellerud (L)
r Moderaterna i Mellerud (M)
r Miljöpartiet i Mellerud (MP)
r Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-21

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

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

sida
29

5 42 Dnr KS 2AU|I33

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2OZl - utbetalningar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partisttid för 2A2L:

Sammanfattning av årendet

Kommunfullmäktige reglemente för kommunalt partisttid för innevarande mandatperiod anger

vad som gäller för att få rätt till partisttid, grundstM och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.

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

har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin'

Redovisning av kornmunalt partistrid ska lämnas till kornmunstyrelsen senast den 31 mars

nästkommande år.

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

partistöd för nästkommande år.

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2020.

Beslutsunderlag

r Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds komrnun 2AI9-2A22.
r Uträkning 2021
r Kommunstyrelseföryaltningens $änsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2021-A4-A6, g 125.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, 5 83.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd tör 2A2L:

ilt t,,*
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-44-2L

48 000 kr
13 000 kr

sida
30

Belutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäKige bifaller detta.

&Cutetskicloe till
Partiernas grupphdare
Ekonom kommunSyrelseftirvalhingen

,:,W
fr

Utdragsbestyrkandesign

L
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-t3

ARENDE 8 Dnr KS 20221155

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistödför 2022:

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 202L.

Beslutsunderlag

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

. Uträkning2022

. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 116,

. Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, 5 80.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
25

S 80 Dnr KS 20221155

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt paftistöd för 2022:

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att paftistödet
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.

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

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 202L

Beslutsunderlag

. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 20L9-2022.
o Uträkning2022
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 116.

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

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

. Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr
o Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr
o Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr
. Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr
o Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr
r Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr
. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 52 000 kr

lusterandes si

//jtu
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

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

SAM MANTRADESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

48 000 kr
13 000 kr

sida
26

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

,{f,,{
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-05

sida
1B

S lr.6 Dnr KS 2022/155

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt patistödför 2022:

o Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr
. Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr
o Kommunpaftiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr
o Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr
r Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr
. Miljöpaftiet i Mellerud (MP) 13 000 kr
. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr
. Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr
o Vänsterpaftiet i Mellerud (V) 13 000 kr

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 202L.

Beslutsunderlag

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

. Uträkning2022
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande
utbetalningar av kommunalt partistöd för 2022:

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

Justera Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-05

sida
19

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunfullmäktige

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2022 - utbetalningar

Förslag till beslut

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

MELLERUDS
KOMMUN

. Centerpartiet kommunkrets (C)

. Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
o Kommunpaftiet i Mellerud (KIM)
o Liberalerna i Mellerud (L)
r Moderaterna i Mellerud (M)
. Miljöpartiet i Mellerud (MP)
. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
. Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
o Vänsterpartiet i Mellerud (V)

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-23 KS 2022ltss

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

Ingrid Engqvist
Chefssekreterare
0530-181 04

ingrid.engqvist@ mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Sammanfattning av ärendet

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

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

Redovisning av kommunalt 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 202I.

Beslutsunderlag

. Reglemente för kommunalt padistöd i Melleruds kommun 20L9-2022

. Uträkning 2022
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutet skickas till
Samtliga paftiers gruppledare

Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn ingen

Datum Diarienummer
2o2Z-O3-23 KS 2022lLss

Sida

2 (2)
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Uträkning av paftistöd för 2O22

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

Pafti Paftistöd Grundstöd Mandatstöd

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

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

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

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

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

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

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

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

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 6 000 kr 1x7000kr 7000kr
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MELLERUDS KOMMUN KOM MU NAL FORFATTN INGSSAM LING Flik
Titel

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod
20L9-2022

Fastställd av KF E 51 Den 24 april 2019 Sida
1:1Ersätter Utbvtt den Siqn

I S Rätt till partistöd
Det kommunala partistödet i Melleruds kommun betalas ut till partier 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 verksamhet i Melleruds
kommun och som är en juridisk person.

2 $ Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av ett grundstöd, 6 OO0 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 g (2017:725).

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

a $ Ärlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen iförskott under april månad efter beslut av
kommunfullmäktige enligt 4 kap 32 g (2Ot7:725). Om redovisning inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande
år.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefdrva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-73

Änenor g

Redovisning av obesvarade motioner

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.

Sammanfattning av ärendet

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

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion Dnr Inlämnad Motionär Status

Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar för fler än
25 medarbetare

K520171733 2017-12-20
Roland
Björndahl (M)

Utreds av kommun-
styrelseförva ltn i ngen

Motion om plan för
utvecklingen av lek-
och aktivitetsplatser

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

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

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

KS 2018/s19 2018-08-27
Jörgen Eriksson
(KrM)

KSAU 2022-04-05

Motion om att hela
Äsensbruk ska leva

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

Utreds av kommun-
styre I seförva ltn i n ge n

Motion om att
Melleruds kommun
upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt

KS 2020/2BB 2020-04-23 Maftin
Andersson (SD)

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Motion om en hållbar
kompetensförsörjning
inom vård och omsorg
om äldre

KS 202zl2r 2022-Or-rr

Michael Melby
(S) Marianne
Sand Wallin (S)

Utreds av
socialförvaltningen
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, 9 92.

. Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, g 83.

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-13

Motion Dnr Inlämnad Motionär Status

Motion om treårigt
prov av sex timmars
arbetsdag vid Ängenäs
äldreboende

KS 202213r 2072-0r-13 Pål Magnussen
(v)

Utreds av
socialförvaltningen
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
29

s83

Redovisning av obesvarade motioner

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta,

Sammanfattning av ärendet

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

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion Dnr Inlämnad Motionär Status

Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar för fler än
25 medarbetare

K520L71733 2017-12-20
Roland
Björndahl (M)

Utreds av kommun-
styrelseförva ltn i ngen

Motion om plan för
uWecklingen av lek-
och aKivitetsplatser

KS 2018/12s 20t8-02-20
DanielJensen
(KD)

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

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

KS 2018is19 20tB-08-27
Jörgen Eriksson
(KrM)

KSAU 2022-04-05

Motion om att hela
Äsensbruk ska leva

K5202012s0 2020-04-09
Michael Melby
(s)

Utreds av kommun-
styrelseförva ltningen

Motion om att
Melleruds kommun
upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt

KS 2020/288 2020-04-23
Martin
Andersson (SD)

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
forualtningen

Motion om en hållbar
kompetensförsörjning
inom vård och omsorg
om äldre

KS2022l2L 2022-01-LL

Michael Melby
(S) Marianne
Sand Wallin (S)

Utreds av
socialförualtningen

Justerandes sign

frJh/

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
30

Motion Dnr Inlämnad Motionär Status

Motion om treårigt
prov av sex timmars
arbetsdag vid Ängenäs
äldreboende

KS 2022/3r 2022-0L-13
PåI
(v)

Magnussen
Utreds av
socialförualtningen

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, 9 92.

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

KommunfullmäKige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska foftsätta,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

tft;u
Utdragsbestyrkande
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

se2

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
L4

Redovisning av obesvarade motioner

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion Dnr Inlämnad Motionär Status

Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska

ha ansvar för fler än
25 medarbetare

K520171733 2017-L2-20
Roland
Björndahl (M)

Utreds av kommun-
styrelseförva ltn i ngen

Motion om plan för
utvecklingen av lek-
och aktivitetsplatser

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

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

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

KS 2018/519 20rB-08-27
Jörgen Eriksson
(KrM)

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

Motion om att hela
Åsensbruk ska leva

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

Utreds av kommun-
styrelseförva ltn i n gen

Motion om att
Melleruds kommun
upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt

KS2020l2BB 2020-04-23
Martin
Andersson (SD)

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förualtningen

Motion om en hållbar
kompetensförsörjning
inom vård och omsorg
om äldre

KS2022l2L 2022-0r-Lr

Michael Melby
(S) Marianne
Sand Wallin (S)

Utreds av
socialförvaltningen

w
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
15

Motion Dnr Inlämnad Motionär Status

Motion om treårigt
prov av sex timmars
arbetsdag vid Ängenäs
äldreboende

KS2022l3L 2022-0L-L3
Pål Magnussen
(v)

Utreds av
socialförualtningen

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och

beslutar att beredningen ska fortsätta.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

@
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-13

ÄRrnor ro

Redovisning av besvarade medborgadörslag

Kommunstyrelsens 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 underrätlas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.

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

Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:

Medborqalförslaq Dnr Inkom Beslut
Medborgarförslag om lekplats i

Dals Rostocks tätort tillgängligt
för allmänheten dagtid

KS 20t71327 2017-06-08 Kommunstyrelsen beslutade
den 3 november 2027, $
245, aft tacka för
medborgarförslaget som
inspirerat genomförandet av
i nvesteri n g sproje ktet
Lekplats Dals Rostock och
som nu är genomföft och
slutredovisat,

Medborgaförslag om papperskorg
vid konstgräsplanen

KS 2018/3ss 2018-05-24
Kommunstyrelsen beslutade
den 3 november 2021, $
244, aft med borga rförslaget
avslås med hänvisning till
den befintliga papperskorgen
152 meter bort.
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Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, g 93.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, g84

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-L3

Medboroaförslaq Dnr Inkom Beslut
Medborgarförslag om utegym i

Sunnanå
KS 2019/345 2019-06-20 Kommunstyrelsen beslutade

den 1 december 202L, Q

273, att avslå
medborgarförslaget med
hänvisning till att kommunen
anser att behovet är
tillgodosett genom det
befintliga utegymmet i

Mellerud samt att det i

närheten av Sunnanå finns
ett flertal vandringsleder för
motionsutövande.

Medborgarförslag om att skyltar
med förkörsrätt sätts upp vid
refugerna längs Viaduktgatan i

Mellerud

KS202rlr44 2021-03-09 Kommunstyrelsen beslutade
den 1 december 202I, $
274, aftanse
medborga rförslaget besva rat
med hänvisning till att frågan
om skyltning lämnats vidare till
Trafilarerket då Viaduktgatan är
en statlig vä9.

Medborgarförslag om kommunalt
bidrag till cykel till medborgare
som önskar cykla i stället för att
ta bilen

KS 202L1s94 2021-10-27 Kommunstyrelsen beslutade
den 1 december 202I,
9 269, att avslå
medborgaförslag med
hänvisning till att förslaget
ansågs ligga utanför den
kommunala kompetensen.
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄPTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
31

s84

Redovisning av besvarade medborgaförslag

Kommunstyrelsens 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 g 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om

vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgaförslag'
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober'

Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:

Medborgalförslag Dnr Inkom Beslut
Medborgarförslag om lekplats i

Dals Rostock tätort tillgängligt
för allmänheten dagtid

K520L71327 2017-06-08 Kommunstyrelsen beslutade
den 3 november202I,$
245, att tacka för
medborgaförslaget som
inspirerat genomförandet av
investeringspOektet
Lekplats Dals Rostock och
som nu är genomfört och
slutredovisat.

Medborgarförslag om papPerskorg
vid konstgräsplanen

KS 2018/355 20tB-05-24
Kommunstyrelsen beslutade
den 3 november 202L, $
244, atr medborga förslaget
avslås med hänvisning till
den befintliga papperskorgen
152 meter bort,

Justerandes sign

,tfll
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
32

Medborqaförslag Dnr Inkom Beslut

Medborgarförslag om utegym i

Sunnanå

KS 20191345 2019-06-20 Kommunstyrelsen beslutade
den 1 december 2021, $
273, att avslå
medborgarförslaget med
hänvisning till att kommunen
anser att behovet är
tillgodosett genom det
befintliga utegymmet i

Mellerud samt att det i

närheten av Sunnanå finns
ett flertal vandringsleder för
motionsutövande,

Medborgarförslag om att skyltar
med förkörsrätt sätts upp vid
refugerna längs Viaduktgatan i

Mellerud

KS202Llr44 2021-03-09 Kommunstyrelsen beslutade
den 1 december 2021, $
274, aftanse
medborgadörslaget besva rat
med hänvisning till att frågan
om skyltning lämnats vidare till
Trafikverket då ViaduKgatan är
en statlig vä9.

Medborgarförslag om kommunalt
bidrag tillcykel till medborgare
som önskar cykla i stället för att
ta bilen

K520211594 202L-10-27 Kommunstyrelsen beslutade
den 1 december202L,
9269, att avslå
medborgaförslag med
hänvisning till att förslaget
ansågs ligga utanför den
kommunala kompetensen.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, S 93.

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

ilS//
Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
16

se3

Redovisning av besvarade medborgaförslag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober,

Följande medborgaförslag anmäls som besvarade:

Medborqadörslaq Dnr Inkom Beslut
Medborgarförslag om lekplats i

Dals Rostocks tätort tillgängligt
för allmänheten dagtid

KS20L7/327 2017-06-08 Kommunstyrelsen beslutade
den 3 november 2021, $
245, att tacka för
medborgatförslaget som
inspirerat genomförandet av
i nvesteri n gsproje ktet
Lekplats Dals Rostock och
som nu är genomföft och
slutredovisat.

Medborgaförslag om papperskorg
vid konstgräsplanen

KS 2018/3ss 20tB-05-24 Kommunstyrelsen
beslutade den 3 november
2021,9244, alt
med borga rförslaget avslås
med hänvisning till den
befintliga papperskorgen
152 meter bort.

@
Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
L7

Medborgadörslag Dnr Inkom Beslut

Medborgarförslag om utegym i

Sunnanå
KS20t9l34s 2019-05-20 Kommunstyrelsen

beslutade den 1 december
202L, g 273, att avslå
medborgaförslaget med
hänvisning till att
kommunen anser att
behovet är tillgodosett
genom det befintliga
utegymmet i Mellerud samt
att det i närheten av
Sunnanå finns ett flertal
vandringsleder för
motionsutövande.

Medborgarförslag om att skyltar
med förkörsrätt sätts upp vid
refugerna längs Viaduktgatan i

Mellerud

KS202L/L44 2021-03-09 Kommunstyrelsen
beslutade den 1 december
202L,9274, altanse
medborgaförslaget
besvarat med hänvisning
till att frågan om skyltning
lämnab vidare till
Trafi kverket då Viadukgatan
är en sbtlig vä9,

Medborgaförslag om kommunalt
bidrag till cykel till medborgare
som önskar cykla i stället för att
ta bilen

KS202r/594 202r-L0-27 Kommunstyrelsen beslutade
den 1 december202L,
S 269, att avslå
medborgaförslag med
hänvisning till att förslaget
ansågs ligga utanför den
kommunala kompetensen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrka nde
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FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-73

Äneruor rr

Redovisning av obesvarade medborgadörslag

Komm unstyrelsens förslag ti ll beslut

Kommunfullmä ktige godkän ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgaförslag som kommunstyrelsen
och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden iapril och oktober.

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:

Medborgalförslag Dnr Inlämnad Inlämnad
av

Status

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafi k
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppe-fjälls
barnstuga i Dals Rostock

KS 2018/360 2018-05-28
Dan
Pettersson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgaförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 20191416 2019-08-19
Jesper
Lundquist

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgatförslag om
åtgärder på Råggatan i

Mellerud
K520791443 2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

Utreds av
samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
fritidsbank

KS 2020/s02 2020-08-04
Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelse-
förualtningen

Medborgarförslag om
väjningsplikt i korsningen
Ka pel I gata n/Köpma ntorget

KS 20201614 2020-10-06
Ing-Mari
Hultgren

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om
skateboardramp i Åsensbruk

KS 20201777 2020-12-09
Ludwig
Jonsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

100



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-L3

Medborgatförslag Dnr Inlämnad Inlämnad
av

Status

Medborgarförslag om
belysning längs gång-
och cykelvägen mellan

Odengatan och Ängenäsgatan

KS202Lltr 2021-01-08
Sten-Göran
Aaraas

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Åsensbruk

KS 202rl17 20zL-0L-L2
Marie
Karlsson

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om
belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud

KS 20211101 202r-02-L5
Eva och
Ronnie
Äkerstedt

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om att
plantera japanska körsbärsträd
längs grönområde vid
Österrådaplan

KS 202t139s 202t-06-2L Linda
Sjötun
Flood

KSAU 2022-04-05

Medborgaförslag om gång-
och cykelväg från centraloften
till Bloms Varuhus

KS 20211434 202r-07-30 Monica
Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgaförslag om cykelväg
på eller bredvid järnvägen från
Håverud till Mellerud

KS 202rl49r 2021-08-30
Mirjam
Jager

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

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

KS 20211572 2021-10-19
Fredrik
Norgren

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

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

KS 202r16L3 202L-LL-09

Inga-Britt
och Jan-
Olof
Larsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om
belysning i hundrastgården i

Mellerud
KS 2o2U61B 2O2I-TT-LO

Maria
Johnsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgaförslag om badstege
på ön vid Vita Sannar samt på

närliggande udden
KS 20211619 202r-tr-]1

Frank
Iversen
Olausson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen
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FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-t3

Medborgalförslag Dnr Inlämnad Inlämnad
av

Status

Medborgarförslag om en
anonym undersökning/studie
om hur service och bemötande
upplevs av vårdtagare och
a n höriga/konta ktpersoner/
gode män inom de olika
omsorgerna

K520211694 202r-12-29
Anders
Ljungqvist

Utreds av social-
förvaltningen/
Besvaras av
socialnämnden

Medborgaförslag om att
fordonshastigheten på och
runt Köpmantorget anpassas
till gångtrafikanter

KS 20221t7 2022-0r-04 Gunnar
Andersson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om ett mer
handikappvänligt Mellerud

KS 2022180 2022-02-09
Monica
Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om bättre
belysning vid Lunden/
Parkgatan för ökad trygghet
och säkerhet

KS 20221104 2022-02-24 Carina Blad-
Eriksson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgaförslag om att
använda kommunens drönare
för att lokalisera och förstöra
måsbon inom tätbebyggt
område

KS 2022lLrB 2022-03-03
Gunnar
Andersson

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om att den B

mars görs till allmän flaggdag
KS 20221126 2022-03-07

Marie
Dahlin

Utreds av
kommunstyrelse-
förvaltningen

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, 9 94.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, 5 85.
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
33

s8s

Redovisning av obesvarade medborgaförslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Följande medborgadörslag anmäls som obesvarade:

Medborgarförslag Dnr Inlämnad Inlämnad
av

Status

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppe-fjälls
barnstuga i Dals Rostock

KS 2018/360 2018-05-28
Dan
Pettersson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS20L9l4L6 2019-08-19
Jesper
Lundquist

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan i

Mellerud
K520191443 2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

Utreds av
samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarforslag om
fritidsbank

KS 2020/s02 2020-08-04
Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelse-
förualtningen

Medborgarförslag om
väjningsplikt i korsningen
Kapel lgatan/Köpma ntorget

KS202ol6L4 2020-10-06
Ing-Mari
Hultgren

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om
skateboardramp i Åsensbruk

KS2020/777 2020-12-09
Ludwig
Jonsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Justerandes sign

/45,{

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
34

Medborgalförslag Dnr Inlämnad Inlämnad
av

Status

Medborgaförslag om
belysning längs gång-
och cykelvägen mellan

Odengatan och Ängenäsgatan

KS202r/11 2021-01-08
Sten-Göran
Aaraas

KSAU 2022-04-0s

Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Äsensbruk

KS202r/17 202r-01-L2
Marie
Karlsson

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om
belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud

KS 202rlL}L 202r-02-15
Eva och
Ronnie
Åkerstedt

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om att
plantera japanska körsbärsträd
längs grönområde vid
österrådaplan

KS202Ll39s 2021-06-21 Linda
Sjötun
Flood

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om gång-
och cykelväg från centralorten
till Bloms Varuhus

KS 2021/434 202L-07-30
Monica
Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om cykelväg
på eller bredvid järnvägen från
Håverud till Mellerud

KS202Ll48I 2021-08-30
Mirjam
Jager

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

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

KS 202L/572 2021-L0-L9
Fredrik
Norgren

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

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

KS202Ll6L3 2021-LL-09

Inga-Britt
och Jan-
Olof
Larsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om
belysning i hundrastgården i

Mellerud
KS 20211618 202L-Lt-t0

Maria
Johnsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om badstege
på ön vid Vita Sannar samt på

närliggande udden
KS 202L1619 202t-l.t-Ll

Frank
Iversen
Olausson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Justerandes sign

45/u'

Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-06

sida
35

Medborgalförslag Dnr Inlämnad Inlämnad
av

Status

Medborgafförslag om en
anonym undersökning/studie
om hur service och bemötande
upplevs av vårdtagare och
an höriga/konta ktpersoner/
gode män inom de olika
omsorgerna

K520211694 2021-L2-29
Anders
Ljungqvist

Utreds av social-
förualtningen/
Besvaras av
socialnämnden

Medborgafförslag om att
fordonshastigheten på och
runt Köpmantorget anpassas
till gångtrafikanter

KS2022lt7 2022-0L-04
Gunnar
Andersson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgaförslag om ett mer
handikappvänligt Mellerud

KS 2022/80 2022-02-09
Monica
Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om bättre
belysning vid Lunden/
Parkgatan för ökad trygghet
och säkerhet

KS 2022/104 2022-02-24 Carina Blad-
Eriksson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgaförslag om att
använda kommunens drönare
för att lokalisera och förstöra
måsbon inom tätbebyggt
område

K52022/LrB 2022-03-03
Gunnar
Andersson

KSAU 2022-04-05

Medborgarförslag om att den 8
mars görs till allmän flaggdag

K520221L26 2022-03-07
Marie
Dahlin

Utreds av
kommunstyrelse-
förualtningen

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, 9 94.

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Justera

/Uflrf
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
1B

se4

Redovisn i ng av obesva rade med borga rförslag

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.

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

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgaförslag som kommunstyrelsen
och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden iapril och oktober.

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:

Medborgaförslag Dnr Inlämnad Inlämnad
av

Status

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gång-trafi k
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppe-fjälls
barnstuga i Dals Rostock

KS

2018/360
2018-05-28

Dan
Pettersson Utreds av

samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS

20L9/4L6
2019-08-19

Jesper
Lundquist

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgaförslag om åtgärder
på Råggatan i Mellerud

KS

20L91443
2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

Utreds av
samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgaförslag om
fritidsbank

KS

2020/s02
2020-08-04

Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelse-
förualtningen

Medborgadörslag om
väjningsplikt i korsningen
Ka pellgata n/Köpma ntorget

KS

2020/6L4
2020-10-06

Ing-Mari
Hultgren

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om
skateboardramp i Äsensbruk

KS

20201777
2020-L2-09

Ludwig
Jonsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

106



MELTERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
19

Medborgadörslag Dnr Inlämnad Inlämnad
av

Status

Medborgarförslag om
belysning längs gång-
och cykelvägen mellan

Odengatan och Ängenäs-gatan

KS 202tltL 2021-01-08
Sten-Göran
Aaraas

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Äsensbruk

KS202Llt7 202L-0L-L2
Marie
Karlsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgaförslag om
belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud

KS 20211101 202r-02-15
Eva och
Ronnie
Åkerstedt

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarforslag om att
plantera japanska körsbärsträd
längs grönområde vid
österrådaplan

KS 2021/395 202L-06-2t Linda
Sjötun
Flood

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgaförslag om gång-
och cykelväg från centralorten
till Bloms Varuhus

KS 20211434 202t-07-30
Monica
Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om cykelväg
på eller bredvid järnvägen från
Håverud till Mellerud

KS202L/48r 2021-08-30
Mirjam
Jager

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

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

KS202rls72 202L-10-19
Fredrik
Norgren

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

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

KS202U6L3 202r-tL-09

Inga-Britt
och Jan-
Olof
Larsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om
belysning i hundrastgården i

Mellerud
KS 2021/618 2O2L.TL-LO

Maria
Johnsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgaförslag om badstege
på ön vid Vita Sannar samt på

närliggande udden
KS202Ll6L9 2O2T-LL-TT

Frank
Iversen
Olausson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

w
Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
20

Medborgalförslag Dnr Inlämnad Inlämnad
av

Status

Medborgarförslag om en
anonym undersökning/studie
om hur service och bemötande
upplevs av vårdtagare och
a nhöriga/konta ktperson er I god
e män inom de olika
omsorgerna

KS202L/694 202r-12-29 Anders
Ljungqvist

Utreds av social-
förualtningen/
Besvaras av
socialnämnden

Medborgarförslag om att
fordonshastigheten på och
runt Köpmantorget anpassas
till gångtrafikanter

KS2022lr7 2022-0L-04 Gunnar
Andersson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om ett mer
handikappvänligt Mellerud

K52022/80 2022-02-09
Monica
Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om bättre
belysning vid Lunden/
Parkgatan för ökad trygghet
och säkerhet

K520221104 2022-02-24 Carina Blad-
Eriksson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förvaltningen

Medborgarförslag om att
använda kommunens drönare
för att lokalisera och förstöra
måsbon inom tätbebyggt
område

KS20Z2/Lt8 2022-03-03
Gunnar
Andersson

Utreds av
samhällsbyggnads-
förualtningen

Medborgarförslag om att den 8
mars görs till allmän flaggdag

K52022/126 2022-03-07
Marie
Dahlin

Utreds av
kommunstyrelse-
fcirualtningen

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-13

ARENDE 12 Dnr KS 2022132

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om
"julpeng" (extra stöd till barnfamiljer med försörjningsstöd)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Pål Magnussen (V) har den 13 januari 2022\ämnat in en interpellation, ställd till
socialnämndens ordförande :

Dagen förejulafton sände P4 Väst ett repoftage om 'lulpeng" i regionen, delar av detta
sändes också som ett nyhetsinslag i riksradion.

Av reportaget framgbk att Mellerud upphört att ge "Julpeng", ett extra stöd till barnfamiljer
med försörjningsstöd för att barnen skulle kunna firajul. Grannkommunerna Vänersborg ger
drygt 1200 kronor per barn och Bengtsfors 500 kronor per barn. Allt för att barn i familjer
som inte har råd att firajul ska kunna få känna avjulstämningen med julklappar och julmat.

I inslaget interujuades Tanlä Maffsson som gav uttryck för en syn på '9kä/ig levnadsniuå"
som knappast är värdig socialchefen i Mellerud. Eftersom försörjningsstödet ska vara tiilfäiligt
hålls det på en minimal nivå 'dessutom finns det ett flertal välgörenhetsinrättningar som går
in i vårt stäl/e'.

Därför frågarjag;Delar du som socialnämndens ordförande synsättet att barnfamiljer som
uppbär ftirsörjningsstöd i Mellerud ska förlita sig till välgörenhet för att barnen ska kunna
fha jul?

Ai,r detta synsätt förankrat i socialnämnden?

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2022,915, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till socialnämndens ordförande för besvarande.

Socialnäm ndens ordföra nde sva rar på interpellationen en ligt följande :

Vi börjar först att se på vårt ansvar utifrån socialtjänstlagen. Enligt 4 kap 1$ är kommunen
ansvarig som sista instans. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försör1'ningsstöd) och för sin liusföring i övrigt. Tillgodosedda på annat sätt betyder att
kommunen inte är näst sista instans utan sista. Enligt socialtjänstlagen ska inte kommunen
förringa eller bortse från de insatser som görs av det civila samhället och dess olika
organisationer, föreningar, företag med flera. Finns det fortfarande behov som inte är
tillgodosedda efter att dessa bistått så ska kommunen träda in.

Melleruds kommun har inte gett generella påslag i samband med december månads
utbetalningar för barnfamiljer med försörjningsstöd de senaste 10-15 åren, Hänsyn till extra
stora utgifter vissa månader är inräknat i bidragsnormen men fördelat på årets alla månader.

Anser någon barnfamilj som uppbär försörjningsstöd att det är för lågt någon månad på grund
av olika omständigheter kan man åberopa särskilda skä|. Nämnden gör då individuella
prövningar och kan således ge extra stöd vid enskilda tidpunkter men inte generellt för en viss
månad utan prövning.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-04-t3

Förvaltningsrätten avslog nyligen (220203) ett överklagande av sökta extra pengar i samband
med december månad. Kommunens riktlinjer höll och var väl motiverade utifrån riksnorm.

Förvaltningsrättens bedöm ning var:

A'ven om riksnormen inom det ekonomiska biståndet ligger på en ftirhållandevis låg nivå, ska
det täcka hushållens baskonsumtion. Därtill kommer att den enskilde själv måste planera sin
ekonomi. Förualtningsrätten anser däfför att utgångspunkten måste vara att julmat ligger inom
ramen för det lilsmedel som bistånd bevilläs till inom normen. När det gäller julklappar är det
en utgift som återkommer varje år och även i den delen får klagande anses ha en skyldighet att
planera för sin ekonomi. Det har inte framkommit sådana särskilda skäl att det finns anledning
att beräkna kostnaderna enhgt riksnormen till en högre nivå. Socalnämnden har således haft
fog för sina beslut, uarför överklagandet ska auslås.

Mitt synsätt är att med ovanstående som bakgrund kan barnfamiljer som uppbär
försörjningsstöd förlita sig på civilsamhället och om det inte räcker, kommunens stöd efter
prövning. Detta för att fira alla högtider oavsett religiös inriktning.

Detta synsätt är förankrat i socialnämnden genom de fastställda riktlinjer som ställts under
proposition återkommande i nämnden efter revideringar.

Beslutsunderlag

. Pål Magnussens interpellation.

. Kommunfullmäktiges beslut 2022-0L-25, g L5.

. Socialnämndens ordförandes svar.
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Interpellationssvar till Pål Magnussen "Julpeng" (extra stöd till
ba rnfa mi ljer med försörjningsstöd)

Vi börjar först att se på vårt ansvar utifrån socialtjänstlagen. Enligt 4 kap 1g är kommunen ansvarig
som sista instans. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat säff har rätt till bistånd av socialnämnden för sin förcörjning (försörjningsstöd) och för sin
liusföring i övrigt. Tillgodosedda på annat sätt betyder att kommunen inte är näst sista instans utan
sista. Enligt socialtjänstlagen ska inte kommunen förringa eller bortse från de insatser som görs av
det civila samhället och dess olika organisationer, föreningar, företag med flera. Finns det fortfarande
behov som inte är tillgodosedda efter att dessa bistått så ska kommunen träda in.

Melleruds kommun har inte gett generella påslag i samband med december månads utbetalningar för
barnfamiljer med försörjningsstöd de senaste 10-15 åren. Hänsyn till extra stora utgifter vissa
månader är inräknat i bidragsnormen men fördelat på årets alla månader.

Anser någon barnfamilj som uppbär försörjningsstöd att det är för lågt någon månad på grund av
olika omständigheter kan man åberopa särskilda skäl. Nämnden gör då individuella prövningar och
kan således ge extra stöd vid enskilda tidpunkter men inte generellt för en viss månad utan prövning.

Förvaltningsrätten avslog nyligen (220203) ett överklagande av söKa extra pengar i samband med
december månad. Kommunens riktlinjer höll och var väl motiverade utifrån riksnorm.

Förvaltningsrättens bedömning var:

A'ven om riksnormen inom det ekonomiska biståndet ligger på en förhållandevis låg nivå, ska det täcka
hushållens baskonsumtion. Därtill kommer att den enskilde själv måste planera sin ekonomi.
Förvaltningsrätten anser därför att utgångspunkten måste uara att julmat ligger inom ramen för det
livsmedel som bistånd beviljas ti// inom normen. När det gäller julklappar är det en utgifr som
återkommer uarje år och även i den delen får klagande anses ha en skyldighet att planera för sin
ekonomi. Det har inte framkommit sådana särskilda skäl att det finns att beräkna
kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå. Socialnämnden har således haft fog för sina beslut ,
uarför överklagandet ska avslås.

Mitt synsätt är att med ovanstående som bakgrund kan barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd
förlita sig på civilsamhället och om det inte räcker, kommunens stöd efter prövning. Detta för att fira
alla högtider oavsett religiös inriktning.

Detta synsätt är förankrat i socialnämnden genom de fastställda riktlinjer som ställts under proposition
återkommande i nämnden efter revideringar.

Daniel Jensen (KD)
Socialnämndens ordförande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-0r-26

sida
34

gls

Nytillkomna interpellationer

Förclag beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation till socialnämndens ordförande om "julpeng"
(extra stöd till barnfamiljer med försörjningsstöd)

Dnr KS 2022/32

Inlämnad av

Pål Magnussen (V)

Beslutsunderlag

o Interpellation

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmäKiges nästa sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till
Socialnämndens ordförande
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Interpellation om Julpeng till socialnämndens ordftirande Daniel Jensen (kd).

Dagen ftire julafton sände P4 Väst ett reportage om "Julpeng" i regionen, delar av detta

sändes också som ett nyhetsinslag i riksradion'

Av reportaget framgick att Mellerud upphört att ge "Julpeng", ett extra stöd till barnfamiljer

med försörjningsstöd flor att barnen skulle kunna fira jul. Grannkommunerna Vänersborg ger

drygt 1200 kronor per barn och Bengtsfors 500 kronor per bam. Allt ftir att barn i familjer

som inte har råd att fira jul ska kunna fa känna av julstämningen med julklappar och julmat'

I inslaget intervjuades Tanja Mattsson som gav uttryck för en syn på "skälig levnadsnivå"

som knappast är värdig socialchefen i Mellerud. Eftersom ftirsörjningsstödet ska vara

tillftilligi hålls det på en minimal nivå "dessutom finns det ett flertal välgörenhetsinrättningar

som går in i vårt ställe".

Därftjr frägar iag;

Delar du som socialnämndens ordförande synsättet att bamfamiljer som uppbär

örsörjningsstöd i Mellerud ska forlita sig till välgörenhet ftir att barnen ska kunna fira jul?

Är detta synsätt ftirankrat i socialnämnden?

Mellerud den 13 januati2022

Pål Magnussen (v)
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen 2022-04-13

ARENDE 13 Dnr KS 20221145

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om
ordförandens rätt att klippa och klistra i lagligt inlämnade
reservationer

Förslag till beslut beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) har den 17 mars 2022\ämnat in en interpellation, ställd till socialnämndens
ordförande:

På Socialnämndens möte den 18 januari 2022, lämnade Socialdemokraterna ett
ledamotsinitiativ med ett förslag till text där vi menade att Socialnämnden borde anta ett
gemensamt uttalande med anledning av ärendet Sulbidrag till fattigbarnsfamiljer i Melleruds
kommun". Omständigheterna i ärendet är redan kända och kommer att ha debatteraE i
komm u nfullmäktige nä r denna interpellation behandlas.

Vår anledning aff lämna interpellation avser den i-reseruation som lämnades in i laglig
ordning i samband med att en majoritet auslog uåt förslag till uttalande av Socialnämnden.
När protokollet justerats hade Socialnämndens ordförande klippt och klistrat i vår lämnade
reseruation, dessutom döpt om reseruationen under rubriken protokollsanteckning.

Den Socialdemokratiska gruppen begärde rättning av protokollet på SN 2022-05-15 vilket
Daniel Jensen nekadq vafför vi pröuade frågan under kommunstyrelsens uppsiktsplikt
2022-03-09.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gäller inte för att kunna överpröva enskilda ordförandes
handlingar, även om det kan anses vara egenmäktigt och klaft bryta mot den obestridliga
reseruationsrätten enligt svensk kommunallag. Kommunstyrelsen beslöt att; 'Qenom sin
uppsiktsplikt klart uttala att den obestridliga reseruationsrätten gäller ftir nämnder och styrelser
inom Melleruds kommun ".

Med anledning av det ovan beskrivna vill vi fråga dig Daniel Jensen; 'Anser du att som
ordftirande i Socialnämnden i Melleruds kommun kunna ta dig rätten att klippa och klr'stra
i lagligt inlämnade reseruationer, trots att det är olagligt enligt Kommunallagen och att
Melleruds kommunstyrelse har beslutat att lagen ska följas inom nämnder och styrelser?

Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2022, $ 44, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till socialnämndens ordförande för besvarande.

Socialnämndens ordförandes svar på interpellationen kommer att skickas ut senast dagen
innan sammanträdet.

Beslutsunderlag

. Michael Melby interpellation.
o Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-23, g 44
. Socialnämndens ordförandes svar.
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTNÄOTSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

sida
2I

944

Nytill kom na interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Interpel lation till socia lnä m ndens ordförande om ordföra ndens
rätt att klippa och klistra i lagligt inlämnade reseruationer.

Dnr KS 2022/145

Inlämnad av

Michael Melby (S)

Beslutsunderlag

. Interpellation

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): KommunfullmäKige medger att interpellationen får
ställas och överlämnar den till socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges
nästa sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta

Beslutet skickas till
Socialnämndens ordförande
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S-kommunala gruppen

Interpellation Melleruds kommunfullmäktige till Socialnämndens
ordförande Daniel |ensen (KD)

På Socialnämndens möte den 18 januari 2022,\ämnade Socialdemokraterna ett ledamotsinitiativ

med ett förslag till text där vi menade att Socialnämnden borde anta ett gemensamt uttalande med

anledning av ärendet "Julbidrag till fattigbarnsfamiljer i Melleruds kommun". Omständigheterna i

ärendet är redan kända och kommer att ha debatterats i kommunfullmäktige när denna

interpellation behandlas.

Vår anledning att lämna interpellation avser den S-reservation som lämnades in i laglig ordning i

samband med att en majoritet avslog vårt förslag till uttalande av Socialnämnden. När protokollet
justerats hade Socialnämndens ordförande klippt och klistrat i vår lämnade reservation, dessutom

döpt om reservationen under rubriken protokollsa nteckning.

Den Socialdemokratiska gruppen begärde rättning av protokollet på SN 2022-05-15, vilket Daniel

Jensen nekade, varförviprövade frågan under kommunstyrelsens uppsiktsplikt2022-03-09.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gäller inte för att kunna överpröva enskilda ordförandes handlingar,

även om det kan anses vara egenmäktigt och klart bryta mot den obestridliga reservationsrätten

enligt svensk kommunallag. Kommunstyrelsen beslöt att; "genom sin uppsiktsplikt klart uttala att
den obestridliga reservationsrätten gäller för nämnder och styrelser inom Melleruds kommun".

Med anledning av det ovan beskrivna vill vi fråga dig Daniel Jensen; "Anser du att som ordförande i

Socialnämnden i Melleruds kommun kunna ta dig rätten att klippa och klistra i lagligt inlämnade

reservationer, trots att det är olagligt enligt Kommunallagen och att Melleruds kommunstyrelse har

beslutat att lagen ska följas inom nämnder och styrelser?

För Socialdemokraterna

a

Michael Melby

MELLERUD S KOMMUN
Kommunstyrelsekortoret

7022-03- 17
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-L3

Änrruor r* KS 20221L86

Ändring av personliga ersättare för socialdemokraterna i

socialnämnden

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. utse Florence Jonasson (S) till personlig ersättare för Christine Andersson (S).

2, utse Olof Sand (S) till personlig ersättare till Eva Larsson (S).

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdraget i

socialnämnden valdes Christine Andersson (S) som ny ledamot, På den uppkomna vakansen
efter Christine Andersson (S) valdes Florence Jonasson (S) som ny ersättare.

Socialdemokraterna har föreslagit valberedningen en ändring av ordningen på de personliga

ersättarna,

Beslutsunderlag

. Skrivelse från socialdemokraterna
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Till Valberedningen, Melleruds kommun.

MELLER UDS MMUN
KommunstY rels*kontorgt
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Ang socialdemokraternas representation i socialnämnden.

När Kerstin Nordström (s) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdraget i socialnämnden vatdes
christine Andersson (s) som ny ledamot. På den uppkomna vakansen efter christine valdes
Florence Jonasson (S) som ny ersättare.

Med anledning av den nya representationen i socialnämnden föreslår Socialdemokraterna
kommunfullmäktige beslutar utse Florence Jonasson (s) till personlig ersättare för christine
Andersson (s) och olof sand (s) tiil personlig ersättare till Eva Larsson (s).

V

Michael Melby

Socialdemokraterna
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-73

ÄRrnoe rs Dnr KS 20221190

Avsägelse av föftroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Komm unfullmä ktige besluta r att

1. Tony Johansson (MP) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot i

kommunfullmäktige efter Tony Johansson (MP).

Sammanfattning av ärendet

Tony Johansson (MP) har den 6 april 2022avsagt sig uppdraget som ledamot i

kommunfullmäktige,

Beslutsunderlag

. Tony Johanssons avsägelse
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Avsägelse

Avsägelse från uppdrag som ledamot och gruppledare i kommunfullmäktige

Undertecknad önskar av personliga skälbli entledigad från uppdraget som ledamot och gruppledare

för Miljöpartiet de gröna i Melleruds kommunfullmiiktige.

Mellerud den6 april2022

oVuX;*'*2

Tony Johansson, Miljöpartiet de gröna
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-L3

ARENDE 16 Dnr KS 20221L99

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i aruodesberedningen

Förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att Sölvie Linder (S) befrias från sitt uppdrag
som ledamot i aruodesberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Sölvie Linder (S) har den B april 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot iarvodesberedningen

Beslutsunderlag

. Sölvie Linders avsägelse.
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-t3

ARENDE 17 Dnr KS 20221L99

Kompletteringsval av ny ledamot i aruodesberedningen

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Olof Sand (S) till ny ledamot i arvodesberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Sölvie Linder (S) den B april 202 avsagt sig uppdraget som ledamot i

arvodesberedningen ska kommunfullmäktige utse en ny ledamot.
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2022-04-73

ARENDE 19

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet

Kommunstyrelseförualtningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.

. Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret 2021,
Dnr 2022ft46.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 202L Dnr 2022/177.
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