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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.  
 
Debattregler 

När ett ärende kommer upp till behandling i fullmäktige får den som vill säga något begära ordet och 
man får ordet i den turordning man begär det. Man får tala så länge man behöver, om man håller sig 
till ämnet och har ett vårdat och respektfullt språk. Om någon begär replik med anledning av vad en 
talare sagt går man före i talarlistan men då får man bara tala i två minuter. Viktigt i det 
sammanhanget är att tala tydligt och nära mikrofonen. 
 
Filmning av fullmäktiges sammanträden 

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 
presidium. Läs om Melleruds kommuns behandling av personuppgifter, https://mellerud.se/kommun-
och-politik/personuppgifter/  
 
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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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-12-07

Änenoe r Dnr KS 20721563

Fyrboda ls kom m u na lförbu nds delå rsra p poft 2O22-O8-3t

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2022-01-01-- 2022-08-31
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + SS0 tkr, vilket är en awikelse mot budget
på +810 tkr för perioden. Budgetawikelsen beror framföra allt på lägre personalkostnader
orsakat av vakanser.

Prognosen för helåret visar på ett överskott med + 140 tkr, vilket är en awikelse mot budget
på + 70 tkr, I denna prognos är underskottet för projektet Fossilfri gränsregion inkluderat med
776 tkr.

Beslutsunderlag

o Fyrbodals kommunalförbu nd, delårsrappo rt 2022-08-3t
. Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2022-10-27, g Il2
o Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse,o Arbetsutskottets beslut 2022-LL-29, g 326.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-LL-30,5 251.

BILAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-r1-30

sida
17

S 251 Dnr KS 20221563

Fyrboda ls kom m u na lförbu nds delå rs ra p poft 2O22-O8-3L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund,

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2022-0L-01-- 2022-08-31.
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 856 tkr, vilket är en awikelse mot budget
på +afO tkr för perioden. Budgetawikelsen beror framföra allt på lägre personalkostnader
orsakat av vakanser. Prognosen för helåret visar på ett överskott med + 140 tkr, vilket är en
awikelse mot budget på + ZO tkr. I denna prognos är underskottet för projektet Fossilfri
gränsregion inkluderat med 776 tkr.

Beslutsunderlag

r Fyrbodals komm unalförbund, delårsrappo rt 2022-08-31
r Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2022-10-27, S LLz
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-lL-29, g 326,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

KommunfullmäKige beslutar att godkänna delårsrappoften för Fyrbodals kommunalförbund.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

srgn

4Jtol

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-Lr-29

sida
13

S 326 Dnr KS 20221xy.

Fyrboda ls kom m u na lförb u nds de lå rs ra p po ft 2O22-O8-g1-

Arbetsutskoftets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2022-0L-01-- 2022-08-31
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 856 tkr, vilket är en awikelse mot budget
på +810 tkr för perioden. Budgetawikelsen beror framföra allt på lägre personalkostnader
orsakat av vakanser. Prognosen för helåret visar på ett överskott med + 140 tkr, vilket är en
awikelse mot budget på + 70 tkr. I denna prognos är underskottet för projektet Fossilfri
gränsregion inkluderat med 776 tkr.

Beslutsunderlag

o Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2022-08-31
. Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2022-10-27, 5 tLz
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delå rsra pporten för Fyrboda ls komm u na lförbu nd.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

J ustera srgn Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-LL-L6 K520221s63

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

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

I (1)

Kommunfullmäktige

Fyrboda ls kom m u na lförbu nds delå rsra ppoft 2022-08-3 1

Förslag till beslut
Kom m u nfu I lmä ktige besl uta r att god kä nna delå rsrapporten för Fyrbodals
kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2022-01-01--
2022-08-3I. Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 856 tkr, vilket är
en awikelse mot budget på +810 tkr för perioden, Budgetawikelsen beror
framföra allt på lägre personalkostnader orsakat av vakanser. Prognosen för
helåret visar på ett överskott med + 140 tkr, vilket är en awikelse mot budget på

+ 70 tkr. I denna prognos är underskottet för projektet Fossilfri gränsregion
inkluderat med 776 tkr.

Beslutsunderlag

Fyrboda ls kom m u na lförbu nd, delå rsra ppo rt 2022-08-31 Fyrboda ls

komm u na lförbu nds direktionsbesl ut 2022- 10 -27 ; S It2

Postadress
Melleruds kommun
Kom munstyrelseförva ltn i n gen

4g 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14887



Page I of 1

Från : Ka nsliet Fyrboda ls Kom m u na lförbu nd <kansli@fyrbodal.se>

Skickat: den L1 november 202213:43
Till: Thomas Boström <thomas.bostrom@vanersborg.se>; Martin Palm <martin.palm@fyrbodal.se>;
Bengtsfors kommun <kommun@bengtsfors.se>; Dals Eds kommun <kommun@dalsed.se>; Färgelanda

kommun <kommun@fargelanda.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>; Kommunen
<kommunen@mellerud.se>; Munkedals kommun <munkedal.kommun@munkedal.se>; Orust kommun
<kommun@orust.se>; Sotenäs kommun <registrator.kommun@sotenas.se>; Sotenäs kommun
<info@sotenas.se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad.se>; Tanums kommun
<ks.diarium@tanum.se>; Trollhättans stad <trollhattans.stad@trollhattan.se>; Uddevalla kommun
<kommunen@uddevalla.se>; Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg,se>; Ämåls Kommun
<kommun@amal.se>
Ämne: Förbundsdirektionens beslut 5 LL2 avseende Delårsrapport per 2022-08-31

Tiil:

Medlemskommunerno i Fyrbodol
Revisionen
Administrotiv chef

Bifogas Förbundsdirektionens beslut med bifogade handlingar från möte 2022-LO-27 avseende
De lå rsra p po rt per 2022-08-3 L.

Revisorernas granskningsrapport kommer att skickas ut efter Förbundsdirektionens möte 2022-12-08.

Med vänliga hälsningar

Kansliet

tE
Fyrbodals kommunalförbu nd

Telefon/mobil: +46-(0)73-335 8500
Postadress: Box 305.451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
fvrbodal.se
Facebook
Linkedln

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:312663&frame:1 2022-ll-178
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Förbundsdirektionen

Sam m anträdesdatum: 2022-LO-27
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Sida 7 (17)

$ 112 Delårsrapport per 2022-08-31

Enligt fastställt årshjul for 2022 ör Fyrbodals kommunallorbund ska delårsrapport per 2022-

08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte.

[ ftirvaltningsberättelsen finns ett avsnitt ftr rnåtuppfyllelse ftiL de strategiska målområdena i

verksamhetsplanen.

Den ekonomiska rapporten tör årets två ftrsta tertial visar ett överskott om 856 tkr vilket är en

avvikelse rnot budget rned 810 tk jämört med budgeterat delårsresultat på 47 tkr.

Prognostiserat resultat är ett överskott på 140 tkr att jämflora med budgeterat resultat på 70 tkr.
Prognosen inkluderar då underskott i projektet fossiltri gränsregion.

Ärendet fiiredrogs av Anna Lärk Ståhtberg, forbundsdirektör och Martin Palm, Administrativ
chef.

Handlingar till cirendet bifogas protokollet

Arbetsutskottet har berett årendet och beslutat alt ltireslå dilektionen aft godkänna

delårsrapporten per 2022-08-3 L

Förslag till beslut

Att godkänna delårsrapporten per 2022-A8-31

Beslutet expedieras till

Medlemskommunema i Fyrbodal

Revisionen

Administrativ chef

J uste ra re Utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund -14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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Museigatan2 . Box3O5 . 451 iSUddevalla . Vxl0522-440820. kansli@fyrbodal.se. www.tyrbodal.se
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Fv'9e9{ Tjänstebeskrivelse

2022-09-29

sid 1 (2)

Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2022-08-31

Förslag till beslut
Att direktionen beslutar att godkänna delårsrapporten lor ekonomi och verksamhet per

2022-08-31 samt översända densamma till kommunerna for handläggning.

Sammanfattning
Enligt fastställt årshjul for 2022 for Fyrbodals kommunalfiirbund ska delårsrapport per

2022-08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte.

I forvaltningsberättelsen finns ett avsnitt for måluppfullelse for de strategiska
målområdena iverksamhetsplanen. Vidare finns bilagan Uppfoljning av aktivitetsplan lor
en mer detaljerad beskrivning av vilka aktiviteter forbundet har genomlöft under
perioden.

Den ekonomiska rapporten ltir årets två forsta tertial visar ett överskott om 856 tkr vilket
är en avvikelse mot budget med 8 l0 tkr jämfort med budgeterat delårsresultat pä 47 tkr.
Prognostiserat resultat är ett överskott på 140 tkr att jämfora med budgeterat resultat på
70 tkr.

Beskrivning av ärendet
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 3l augusti 2022 och kända faktorer
for kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet for
helåret är + 140 tkr jämfort med budgeterat resultat pä + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot
budget med + 70 tkr. I denna prognos är underskottet ftir projektet fossilfri gränsregion

inkluderat med 776 tkr.

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i

projekt, forklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala
forhållanden hade lorbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i

personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i forhållande till delårsrapporten.

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet.
Budget lor projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och foljs upp under året av
ansvarig och ekonom, men redovisas inte i delårsrappoften utan i respektive projekts
redovisning. Avvikelsen mot budget for 2022 i resultaträkningen visar jämflort med totala
omsättningen i forbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad
verksamhet. Budgeten sorn direktionen beslutar om årligen upprättas enbart fiir
basverksamheten.

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

lVuseigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Vxl0522-44 08 20 o kansli@fyrbodal.se . www-fyrbodal.se

10



Fyrbodal Tjänstebeskrivelse

2022-09-29

sid 2 (2)

Bedömning och synpunkter
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 3l augusti 2022 och kända faktorer

for kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet for

helåret är +856 tkr jämfort med budgeterat resultat pä + 47 tkr. Detta är en avvikelse mot

budget med + 810 tkr. Den forväntade utvecklingen är att kommunalft)rbundets

verksamhet och ekonomi ftljer tidigare års.

Kommunalforbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och for att på ett

effektivt sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad

verksamhet, som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, foljs noga

genom regelbundna avstämningar enligt projektbeslut med projektekonorn och

proj ekt/verksamhetsansvari g.

Finansiering
Arbetet med rapportering lor ekonomi och verksamhet ligger inom ramen for den interna

administrationen i basverksamheten som finansieras av medlemsavgifterna.

Koppling till mål
Koppling till de finansiella och verksamhetssatta målen ltir forbundet. Förbundet har som

strategiskt mål att ha en god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att målet om god

ekonomisk hushållning upprätthålls. Kommunallorbundet uppnår balanskravet på delåret

utifrån ovan redovisning. Kravet sker dock på årsbasis och bedömningen är att det uppnås

i och med lämnad helårsprognos for forbundet.

Ansvarig tjänsteperson
Martin Palm, martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41.

Martin Palm

Administrativ chef

Fyrbodals kom munalftirbund

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

.z'sz\

Museigatan 2 o Box 305 o 451 18 Uddevalla o VxlO522 440820 . kansli@fyrbodal.se r www.fyrbodal.se
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-72-07

Änenoe z Dnr KS 20221569

Tilläggsanslag för socialnämnden 2O23 - utöka bemanning av
sjuksköterskor på särskilda boenden

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende 'Utöka bemanningen av sjul<sköterskor
på särskilda boenden"med 750 tkr.

2, anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag,

Sammanfattning av ärendet

Statsbidraget för att "utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag
som.kommunen erhållit utifrån att ha uppfylltvissa fastställda kriterier. Bidraget utbetalades i

juni 2022 med 1 543 tkr och avser 2022 och 2023. Enligt Socialstyrelsen finns inga villkor för
hur medlen ska användas, Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett
generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter med jämnfördelning för 2022 och
2023.

För 2022 erhöll socialnämnden ett tilläggsanslag med 750 tkr, Socialnämnden föreslås nu
tillföras ett tilläggsanslag med 750 tkr för resterande del avseende 2023, vilket finansieras
genom att höja budgeten för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Bidraget ingår
inte i kommunfullmäKiges beslutade budget för 2023.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-tt-29,5 325.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-LL-30, 5 249.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOCSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
T4

J

s 249 Dnr KS 2022/569

Tilläggsanslag för socialnämnden 2023 - utöka bemanning av
sjuksköterskor på särskilda boenden

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende 'Utöka bemanningen av sjukköterckor
på särskilda boenden"med 750 tkr.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

Statsbidraget för att "utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag
som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier. Bidraget utbetalades i
juni 2022 med 1 543 tkr och avser 2022 och 2023. Enligt Socialstyrelsen finns inga villkor för
hur medlen ska användas, Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett
generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter med jämnfördelning för 2022 och
2023.

För 2022 erhöll socialnämnden ett tilläggsanslag med 750 tkr. Socialnämnden föreslås nu
tillföras ett tilläggsanslag med 750 tkr för resterande del avseende 2023, vilket finansieras
genom att höja budgeten för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Bidraget ingår
inte i kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023.

Beslutsunderlag
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-LL-29, 5 325.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följander

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende 'Utöka bemanningen av sjuksköterskor
på särskilda boenden"med 750 tkr.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag,

Beslutsgång

Ordföranden frägar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

rtsw
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LI-29

sida
12

s 32s Dnr KS 20221569

Tilläggsanslag för socialnämnden 2023 - utöka bemanning av
sjuksköterskor på särskilda boenden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende Utöka bemanningen av sjuksköterskor
på särskilda boenden med 750 tkr.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

Statsbidraget för "utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag
som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier, Bidraget utbetalades i

juni 2022 med 1 543 tkr och avser 2022 och 2023. Enligt Socialstyrelsen finns inga villkor för
hur medlen ska användas. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett
generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter med jämnfördelning för 2022 och
2023.

För 2022 erhöll socialnämnden ett tilläggsanslag med 750 tkr. Socialnämnden föreslås nu
tillföras ett tilläggsanslag med 750 tkr för resterande del avseende 2023, vilket finansieras
genom att höja budgeten för generella statsbidrag med motsvarande belopp, Bidraget ingår
inte i kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende Utöka bemanningen av sjuksköterskor
på särskilda boenden med 750 tkr.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

,W,*",1 Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-rr-16 K520221569

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag för socialnämnden 2023

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1, att tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende 'Utöka
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden"med 750 tkr.
Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget för "utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden" är
ett bidrag som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier.
Bidraget utbetalades i juni 2022 med 1 543 tkr och avser 2022 och 2023. Enligt
Socialstyrelsen finns inga villkor för hur medlen ska användas. Bidraget
klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag
och ska redovisas under skatteintäkter med jämnfördelning för 2022 och 2023.

För 2022 erhöll socialnämnden ett tilläggsanslag med 750 tkr. Socialnämnden
föreslås nu tillföras ett tilläggsanslag med 750 tkr för resterande del avseende
2023, vilket finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag med
motsvarande belopp, Bidraget ingår inte i kommunfullmäktiges beslutade budget
för 2023.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148815



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-L2-07

Änrnoe g Dnr KS 20221540

Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att:

1, anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26 september 2018,

5 e3.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomicheferna har gett uppdrag till upphandlarna i Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål) att upprätta ny gemensam upphandlingspolicy och riktlinjer
för upphandling och direKupphandling.

Behov av gemensamma styrdokument för upphandling finns då många upphandlingar görs
gemensamt och tidigare upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att revisorerna har
påpekat att enligt lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinjer för Direktupphandling.

Upphandlare inom Dalsland har tagit fram denna policy, Dalslands miljö- och energiförbund,
säkerhetschef, näringslivsutvecklare och tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga i

framtagandet av denna policy.

Till upphandlingspolicyn följer riktlinjer för upphandling och direktupphandling som ger en mer
utförlig beskrivning av varje punK i policyn samt beskriver organisation och ansvar för
upphandling, dessa antas av Kommunstyrelsen,

Beslutsunderlag

. Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

. Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun 2018-09-29 S 93.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-Lt-29, S 320.
r Kommunstyrelsens beslut 2022-ll-30, 9 243.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-30

sida
6

s 243 Dnr KS 20221540

Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26 september 2018,

5 e3.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomicheferna har gett upp-drag till upphandlarna i Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda, Mellerud och Ämål) att upprätta ny gemensam upphandlingspolicyoch riktlinjer
för upphandling och direktupphandling.

Behov av gemensamma styrdokument för upphandling finns då många upphandlingar görs
gemensamt och tidigare upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att revisorerna har
påpekat att enligt lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinjer för Direktupphandling.

Upphandlare inom Dalsland har tagit fram denna policy, Dalslands miljö- och energiförbund,
säkerhetschef, näringslivsutvecklare och tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga i

framtagandet av denna policy,

Till upphandlingspolicyn följer riktlinjer för upphandling och direktupphandling som ger en mer
utförlig beskrivning av varje punkt i policyn samt beskriver organisation och ansvar för
upphandling, dessa antas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

. Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

. Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun 2018-09-29 S 93.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-Ll-29, 5 320.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige besluta r att:

1. anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26 september 2018,
5 e3.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

,//Sri'
UtdragsbestyrkandeJ
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-29

sida
5

5 320 Dnr KS 20221540

Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att:

1. anta Upphandlingspolrty för Melleruds kommun

2' upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26 september 2018,
5 e3.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomicheferna har gett uppgrag till upphandlarna i Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål) att upprätta ny gemensam upphandlingspolicy och riktlinjer
för upphandling och direktupphandling,

Behov av gemensamma styrdokument för upphandling finns då många upphandlingar görs
gemensamt och tidigare upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att revisorerna har
påpekat att enligt lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinier för Direktupphandling.

Upphandlare inom Dalsland har tagit fram denna policy, Dalslands miljö- och energiförbund,
säkerhetschef, näringslivsutvecklare och tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga i
framtagandet av denna policy.

Till upphandlingspolicyn följer riktlinjer för upphandling och direKupphandling som ger en mer
utförlig beskrivning av varje punkt i policyn samt beskriver organisation och ansvar för
upphandling, dessa antas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

. Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

. Upphandlingsreglemente for Melleruds kommun 2018-09-29 S93r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige beslutar att:

1. anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26 september 2018,
s e3.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

sign

{
J^

Utd ragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26
september 2018 593.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomicheferna har gett uppdrag till upphandlarna i Dalslandskommunerna

(Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Ämål) att upprätta ny gemensam

upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling och direktupphandling. Behov av
gemensamma styrdokument för upphandling finns då många upphandlingar görs
gemensamt och tidigare upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att
revisorerna har påpekat att enligt lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinjer
för Direktupphandling, Upphandlare inom Dalsland har tagit fram denna policy,
Dalslands miljö- och energiförbund, säkerhetschef, näringslivsutvecklare och
tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga i framtagandet av denna policy.

Till upphandlingspolicyn följer riktlinjer för upphandling och direktupphandling som
ger en mer utförlig beskrivning av varje punkt i policyn samt beskriver organisation
och ansvar för upphandling, dessa antas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Upphandlingspolicy för Melleruds kommun
Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun 2018-09-29 593

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Elin Holm, Upphandlare
Elin Kindslätt, Upphandlare
Elisabeth Carlstein, Ekonom ichef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2022-LL-03 K520221540

Elin Holm
Ekonom

0530-182 0B

elin.holm@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Sida

L (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se19
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MELLERUDS
KOMMUN

Kom m unstyrelseförualtningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000- 1488 Webbplats: www. mellerud.se

Sida 1 av 3

Upphandlingspoficy

Antagen av x
den xx xxxxx xxxx,6 xxx.
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Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

Upphandlingspolicyn med tillhörande riKlinjer gäller kommunens samtliga nämnder och

verksamhetsområden samt kommunala bolag. Alla typer av upphandlingar omfattas av denna

policy. En tydlig upphandlingsprocess ska säkerställa att policyn följs och att den omsätts i

avtalsvillkor. Styrelse, nämnd eller motsvarande organ har ansvar för att

upphandlingsverksamheten sköts i överensstämmelse med lag, annan födattning och denna

policy.

Kommunen ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverka till

utvecklingen av ett hållbart samhälle som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande,

demokrati, informationssäkerhet samt solidaritet och rättvisa villkor. Upphandling ska bidra till

att kommunens verksamhetsmål uppnås. Kommunen ser positivt på leverantörer som bidrar

till en hållbar samhällsuWeckling lokalt och globalt.

Vid upphandling och inkop ska kommunen följa nedan punkter (utan inbördes ordning)

1. All upphandling ska vara affärsmässig, kostnadseffeKiv och följa

upphand lingslagstiftningen.

2. DireKupphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas.

3. All upphandling ska genomföras så att beställaren anskaffar varor och tjänster med

rätt funKion, kvalitet, miljöprestanda, underhåll och hög säkerhet till mest

fördelaktiga villkor.

4. Genom upphandling ska kommunen bidra till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt

5. Vid varje upphandling ska tillgänglighetskraven beaKas.

6. Kommunens upphandlingar ska där det är lämpligt bidra till att personer som står

långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning.

7. Förutsättningar ska, där det är möjligt, skapas för små och medelstora företag,

nystartade företag samt iddburen sektor att delta i upphandlingarna.

8. Dialog ska föras med leverantörer i syfte att främja goda affärer och stärka

kommunens anseende som avtalspaft och upphandlande myndighet.

9. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

10. I samband med upphandling som berör eller har samhällsviKig verksamhet som

slutanvändare behöver behovet av krisberedskap och höjd beredskap bealGas.

Ansvar och organisation

Kommunens upphandlingsverksamhet ska vara organiserad så att upphandlingspolicyns mål

uppfylls, samt att lagar, förordningar och regler följs. Kommunstyrelsen har det övergripande

ansvaret för upphandlingsverksamheten i Melleruds kommun. Kommunstyrelsens uppdrag är

att reglera ansvar och befogenheter vid upphandling. Beslut i upphandlingsfrågor och

tecknande av avtal ska fattas i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning,
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I kommunen ska det finnas en upphandlingsgrupp som träffas regelbundet och samordnar

kommunkoncernens upphandlingar. I gruppen ska det finnas representanter för de olika

förvaltningarna, upphandlare samt ekonomichef. Kommunens upphandlare är

sammankallande.

Varje enhet ska utse en eller ett fåtal kontaktpersoner för inköp. Kontaktpersonen ska vara

kunnig i vilka avtal som finns, veta hur avrop görs på befintliga avtal och är den som

huvudsakligen gör enhetens inköp. Kommunens alla avtal finns samlade i en avtalsdatabas

som är kopplad till upphandlingsverKyget. Alla undeftecknade avtal ska även diarieföras i

kommunens diariesystem,

All personal som involveras i kommunens upphandlingsprocess har skyldighet att känna till

och följa kommunens upphandlingspolicy och dessa riKlinjer samt ha tillräckligt goda

kunskaper för att kunna fullgöra uppgifterna. Ansvarig chef ansvarar för att personal innehar

eforderlig kompetens.

Intern och extern upphandlingssamverkan

Kommunen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta tillvara de vinster som följer av en

samordning när detta är affärsmässigt och tjänar kommunens syften. Upphandlingar ska alltid

samordnas inom kommunen och dess bolag, men samordning kan även ske med andra

kommuner, Västra Götalandsregionen samt annan extern upphandlingsenhet.

Information

Kommunen ska säkerställa att aktuell information finns tillgänglig för både externa och interna

parter. För externa parter ska information om kommunens upphandlingar, upphandlingspolicy

och riktlinjer samt kontaKuppgifter finnas på kommunens hemsida. För interna parter ska

information om upphandling, avtal och inköp finnas på kommunens intranät,
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MELLERUDS KOMMUN KOMMLINAL FORFATTNINGS SAMLING Flik
Tltel

Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun

Fastställd av KF $ 93 Den26 september 2018 Sida
l:2Ersäffer UtbW den Sign

1. Mål och inriktning

Melleruds kommun köper årligen varor och tjänster för stora belopp, Det är därför
av stor betydelse för kommunens ekonomi hur upphandling och inköp hanteras,
vilka leverantörer som anlitas, vilka prestationer som erhålls och till vilka villkor.

Kommunens upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens,
samverkan och miljöhänsyn för att uppnå en god totalekonomi för kommunen.

Detta reglemente innehåller regler, som utöver gällande lagstiftning och övriga
styrdokument, ska gälla för kommunens upphandlingar och inköp.

2. Principer för upphandling

- Inköp och upphandlingar ska ske på ett rationellt, ekonomiskt och
miljöanpassat sätt

- Upphandlingsverksamheten ska präglas av affärsmässighet, konkurrens och
objektivitet

- Kommunen ska verka för att både små och stora företag ska ha möjlighet att
delta i upphandlingar

- Leverantörer ska behandlas lika och på ett icke-diskriminerande sätt.
Upphandling ska genomföras med öppenhet och principerna om ömsesidigt
erkännande och proportionalitet ska iakttas.

- Samarbete både inom kommunen, med andra kommuner och organisationer
bör utnyttjas när det är fördelaktigt för kommunen

- Direktupphandling får endast göras i undantagsfall när kriterierna för
direktupphandling är uppfyllda.

3. Organisation och ansvar

- Kommunen utgör en upphandlande myndighet.

- Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all upphandling i

kommunen.

- Beslut i upphandlingsfrågor ska fattas i enlighet med kommunstyrelsens
delegeringsord ning.

- Upphandlingar över gällande tröskelvärden ska alltid göras i samråd med
upphandlare.

- I kommunen ska finnas en upphandlingrlgrrppjlOtl som träffas regelbundet och
samordnar kommunkoncernens upphandlingar. I gruppen ska finnas
representanter för de olika verksamhetsområdena. Ekonomichefen är
sammankallande.

- Varje enhet ska utse en kontaktperson för inköp. Kontaktpersonen ska vara
kunnig i vilka avtal som finns, veta hur avrop görs på befinttiga avtal och är
den som i huvudsak gör enhetens inköp.

- Alla som gör inköp är skyldiga att känna till gällande ramavtal och avropa från
dessa när avtal finns,
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MELLERUDS KOMMUN KOMMTINAL FÖRFATTNINGS SAMLING Flik
Titel

Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun

Fastställd av KF I 93 Den 26 september 201 8 Sida
2:2Ersätter Utbfit den Sign

4. Mirjö

- Melleruds kommun ska ta miljöhänsyn vid all upphandling. De produkter som
kommer ifråga skall vid tillverkning, konsumtion/användning och som avfall ge
upphov till så liten påverkan på miljön som möjligt,

- Miljöpåverkan bör vägas in i utvärdering av anbud. När det är lämpligt görs
detta genom att utvärdera anbud baserat på livscykelkostnader med hänsyn till
interna kostnader såväl som kostnader för externa miljöeffekter.

5. Arbetsrättsliga villkor
Melleruds kommun ska vid upphandling av tjänst, så tångt det är möjligt, kräva
att leverantörer tillämpar villkor om lön, semester och arbetstid för sina
arbetstagare lägst enligt de nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som
tillämpas i Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Leverantören ska säkerställa att eventuella underleverantörer uppfyller samma
villkor.

6. Socialt ansvarstagande

Möjligheterna att inkludera socialt ansvarstagande vid kravställning eller
utvärdering i upphandlingar bör övervägas vid upphandlingar där det bedöms som
lämpligt.

Med socialt ansvarstagande menas bland annat hur leverantören bidrar till
sysselsättningsfrämjande åtgärder för personer långt ifrån den reguljära
arbetsmarknaden.

Sysselsättningsfrämjande åtgärder kan bland annat handla om att en leverantör,
då ett offentligt kontrakt utförs, ska erbjuda subventionerade anställning, praktik-
eller traineeplatser till personer med funktionsnedsättning eller personer som står
långt från arbetsmarknaden. Det kan också avse utbildningsinsatser för arbetslösa
ungdomar eller för långtidsarbetslösa, Genom att skapa anställningsmöjligheter
och öka sysselsättningen kan, förutom minskad arbetslöshet, också den sociala
hå I lbarheten och kompetensförsörjn in gen stä rkas.

7. Krisberedskap

I samband med upphandlingar, i egen regi så väl som tillsammans med andra,
som berör eller har samhällsviktig verksamhet som slutanvändare behöver
behovet av krisberedskap beaktas.

8. Beloppsgränser och upphandlingsformer

Det finns olika krav på hur en upphandling ska göras beroende på om beloppen
överstiger gällande tröskelvärde eller inte. Tröskelvärden tillkännages av
regeringen i Svensk författningssamling.

När värdet av en upphandling beräknas ska summan av alla inköp som görs under
hela kontraktsperioden inkluderas. Eventuella options- eller förlängningsklausuler
ska beaktas som om de utnyttjas.

I dokument Beskrivni ng u pphand I i ngsprocessen Mel leruds Komm un finns
tillvägagångssätt beskrivet för de olika upphandlingsformerna som Melleruds
kommun ska följa,

Upphandlingar i Melleruds Kommun ska göras i upphandlingssystemet e-Avrop,
vilket innebär att alla upphandlingar dokumenteras och avtalen hamnar i

kommunens avtalsdatabas.
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-L2-O7

ARENDE 4 Dnr KS 2022/503

Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2O23-2026

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

f . iförsta hand kalla in vald personlig ersättare. Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas i

andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i

protokollet.

2. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet:

För ledamot tillhörande nedanstående Inträder ersättare i nedan angiven

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska anta en särskild inkallelseordning för ivilken ordning ersättare i styrelse
och nämnder ska kallas in under mandatperioden 2023-2026.

Utgångspunkten är att en ordföranden inte får tillåta sammanträden med "luckor".

För varje parti bör därför partiordningen omfatta samtliga i kommunen förekommande partier.
Det innebär att det ska fyllas på med ersättare enligt den ordning fullmäktige beslutat - och
därefter istorlekordning (antal mandat paftiet har ifullmäktige).

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-tI-29,5 331.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-Lt-30,5 253.

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S) V.C-M-KD-KIM
S.V.KD-KIM-M-SDCenterpartiet (C)

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) M-KD-SD-C-S-V
M-KIM-SD-C-S-VKristdemokraterna (KD)

Moderaterna (M) KD-KIM-SD-C-S-V
M-KIM-KD.V-C-SSveriqedemokraterna (SD)

Vänsterpartiet (V) s-c
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-rt-30

sida
20

J

5 253 Dnr KS 20221503

Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2023-2026

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. i första hand kalla in vald personlig ersättare. Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas i

andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i

protokollet.

2. vid förhinder från ersättare från samma pafti ska följande inkallandeordning gälla,
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet:

För ledamot tillhörande nedanstående Inträder ersättare i nedan angiven
lti ru

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska anta en särskild inkallelseordning för ivilken ordning ersättare i styrelse
och nämnder ska kallas in under mandatperioden 2023-2026.

Utgångspunkten är att en ordföranden inte får tillåta sammanträden med "hrckor".

För varje parti bör därför partiordningen omfatta samtliga i kommunen förekommande partier,
Det innebär att det ska fyllas på med ersättare enligt den ordning fullmäktige beslutat - och
därefter i storleksordning (antal mandat paftiet har ifullmäktige).

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-LL-29, 5 331.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. i första hand kalla in vald personlig ersättare, Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas i

andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i

protokollet.

2. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S) V-C.M-KD-KIM
Centerpartiet (C) S-V-KD-KIM.M-SD
Kommunpartiet i Mellerud (KIM) M.KD-SD-C-S-V
Kristdemokraterna (KD) M-KIM-SD.C-S-V
Moderaterna (M) KD-KIM-SD-C-S-V
Sveriqedemokraterna (SD) M-KIM-KD-V-C-S
Vänsterpartiet U) s-c

/Vit4,'

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-r1-30

sida
2L

För ledamot titlhörande nedanstående Inträder ersättare i nedan angiven
rti ru NI

Beslutsgång

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S) V-C.M-KD.KIM

Centerpartiet (C) S-V-KD-KIM.M-SD
Kommunpartiet i Mellerud (KIM) M-KD-SD-C-S-V
Kristdemokraterna (KD) M-KIM-SD-C-S-V
Moderaterna (M) KD-KIM-SD-C-S-V

Sveriqedemokraterna (SD) M-KIM-KD-V-C-S
Vänsterpartiet (V) s-c

Juste

frJ[4,'

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-71-29

sida
1B

s 331 Dnr KS 20221503

Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2023-2026

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. i första hand kalla in vald personlig ersättare, Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas i

andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i

protokollet,

2. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet:

För ledamot tillhörande nedanstående Inträder ersättare i nedan angiven
fti rd

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska anta en särskild inkallelseordning för i vilken ordning ersättare i styrelse
och nämnder ska kallas in under mandatperioden 2023-2026.

Utgångspunkten är att en ordföranden inte får tillåta sammanträden med "luckor".

För varje parti bör därför partiordningen omfatta samtliga i kommunen förekommande paftier.
Det innebär att det ska fyllas på med ersättare enligt den ordning fullmäktige beslutat - och
därefter i storleksordning (antal mandat paftiet har ifullmäktige).

Beslutsunderlag

r Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. i första hand kalla in vald personlig ersättare. Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas i

andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i

protokollet.

2. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet:

Arbetarpatiet Socialdemokraterna (S)

Centerpartiet (C)

Kommunpaftiet i Mellerud (KIM) M-KD-SD-C-S-V
Kristdemokraterna (KD) M-KIM_SD-C-S-V
Moderaterna (M) KD-KIM-SD-C-S-V
Sveriqedemokraterna (SD) M_KIM_KD_V-C-S
Vänsterpartiet N)

Juster+gdesffi srgn Utdragsbestyrka nde

28



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-tt-29

sida
19

För ledamot tillhörande nedanstående Inträder ersättare i nedan angiven

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)

Centerpartiet (C)

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) M-KD-SD-C-S-V
Kristdemokraterna (KD) M_KIM-SD-C_S-V
Moderaterna (M) KD-KIM-SD-C-S-V
Sveriqedemokraterna (SD) M_KIM-KD_V_C-S
Vänsterpaftiet (V)

"';w ign Utd ragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder under
ma ndatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. i första hand kalla in vald personlig ersättare. Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas
i andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i

protokollet.

2. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet:

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska anta en särskild inkallelseordning för i vilken ordning ersättare i

styrelse och nämnder ska kallas in under mandatperioden 2023-2026.

Utgångspunkten är att en ordföranden inte får tillåta sammanträden med "luckor".

För varje parti bör därför padiordningen omfatta samtliga i kommunen förekommande
partier. Det innebär att det ska fyllas på med ersättare enligt den ordning fullmäktige
beslutat - och därefter i storleksordning (antal mandat paftiet har i fullmäktige).

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-10-14 KS 20221503

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

För ledamot tillhörande nedanstående
paftiqrupp:

Inträder ersättare i nedan angiven
paftiqruppsordninq:

Arbetaroaftiet Socialdemokraterna (S)

Centerpatiet (C)

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) M-KD-SD-C.S-V
Kristdemokraterna (KD)

Moderaterna (M) KD-KIM-SD-C-S-V

Sveriqedemokraterna (SD)

Vänsterpartiet (V)
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSIISTA

2022-72-07

Änrnor s Dnr KS 2022/593

Avsägelse av föftroendeuppdrag som ledamot och sammankallande i
aruodesberedningen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Roland Björndahl (M) befrias från sitt uppdrag som ledamot
och sammankallande i arvodesberedningen,

Sammanfattning av ärendet

Roland Björndahl (M) har den 2 december 2022 avsagt sig uppdraget som ledamot och
sammankallande i arvodesberedningen.

Beslutsunderlag

. Roland Björndahls avsägelse.
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lngrid Engqvist

Från:

Skickat:
Tiil:
Ämne:

Roland Björndahl
den 2 december 2022 08:50

lngrid Engqvist
Avsägelse

Undertecknad avsäger sig upp draget i arvodesberedningen eftersom det känns som att det krockar med mitt
uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige
Roland Björndahl

Skickat från Outlook för iOS

32



METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-r2-O7

ARENDE 6 Dnr KS 20221593

Kompletteringsval av ny |edamot och ny sammankallande i
aruodesberedningen

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Harald Ericson (M) till ny ledamot och ny sammankallande
i aruodesberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Roland Björndahl (M) den 2 december 2022 avsagt sig uppdraget som
ledamot och sammankallande i arvodesberedningen ska kommunfullmäktige utse en
efterträdare.
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-12-07

ARENDE 8 Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden
2023-2026 utse

Ledamöter Ersättare
Ludwiq Mossbero (M) Ann-Sofie Fors (M)

Patrik Tellander (M) Rickard Eriksson (M)

DanielJensen (KD) Paula Törnovist (KD)

Jörqen Erikson (KIM) Sture Bäckström (KIM)

Ulf Rexefiord (SD) Maftin Andersson (SD)

Liselott Hassel (sD) Inorid Lindberq (SD)

Michael Melbv (s) Florence Jonasson (s)
Olof Sand (s) Kerstin Lindberq (s)
Pål Maqnussen ru) Dalia Al-Mansour (s)
Karin Nodin (c) Thomas Haqman (s)
Peter Liunqdahl (c) Elisabet Niklasson (c)

2. välja Ludwig Mossberg (M) till kommunstyrelsens ordförande för mandatperioden
2023-2026.

3. välja Daniel Jensen (KD)) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande för mandatperioden
2023-2026.

4. välja Ulf Rexefjord (SD) till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande för mandatperioden
2023-2026.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet bestå av elva ledamöter och elva ersättare.
Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande
samt en 2:e vice ordförande.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-IL-30, g 3.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-rL-30

sida
6

s3 Dnr KS 2022/497

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden
2023-2026 utse

Ledamöter Ersättare
Ludwiq Mossberq (M) Ann-Sofie Fors (M)

Patrik Tellander (M) Rickard Eriksson (M)
DanielJensen (KD) Paula Törnqvist (KD)

Jörqen Eriksson (KIM) Sture Bäckström (KIM)
Ulf Rexefiord (sD) Martin Andersson (sD)
Liselott Hassel (SD) Inqrid Lindberq (sD)
Michael Melbv (s) Florence Jonasson (s)
Olof Sand (s) Kerstin Lindberq (s)
Pål Maqnussen ru) Dalia Al-Mansour (s)
Karin Nodin (c) Thomas Haqman (s)
Peter Liunqdahl (c) Elisabet Niklasson (c)

2. välja Ludwig Mossberg (M) till kommunstyrelsens ordförande för mandatperioden
2023-2026.

3. välja Daniel Jensen (KD)) till kommunstyrelsens 1;e vice ordförande för mandatperioden
2023-2026.

4. välja Ulf Rexefjord (SD) till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande för mandatperioden
2023-2026.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet bestå av elva ledamöter och elva ersättare.
Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande
samt en 2:e vice ordförande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Ludwig Mossberg (M) som ledamot med Ann-Sofie Fors (M) som
ersättare och Patrik Tellander (M) som ledamot med Rickard Eriksson (M) som ersättare.

Daniel Jensen (KD) föreslår DanielJensen (KD) som ledamot med Paula Törnqvist (KD) som
ersättare,

Monica Bosman (KIM) föreslår föreslår Jörgen Eriksson (KIM) som ledamot med Sture
Bäckström (KD) som ersättare.

Ulf Rexerjord (SD) föreslår Ulf Rexefjord (SD) som ledamot med Martin Andersson (SD) som
ersättare och Liselott Hassel (SD) som ledamot med Ingrid Lindberg som ersättare.

Thomas Hagman (S) föreslår Michael Melby (S) som ledamot med Florence Jonasson (S) som
ersättare och Olof Sand (S) som ledamot med Kerstin Lindberg (S) som ersättare samt Pål

Magnussen (V) som ledamot med Dalia Al-Mansour (S) som ersättare.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
7

Robeft Svensson (C) föreslår föreslår Karin Nodin (C) som ledamot med Thomas Hagman (S)
som ersättare och Peter Ljungdahl (C) som ledamot med Elisabet Niklasson (C) som ersättare.

Harald Ericson (M) föreslår Ludwig Mossberg (M) till kommunstyrelsens ordförande för
ma ndatperio den 2023-2026.

Daniel Jensen (KD) föreslår Daniel Jensen (KD) till kommunstyrelsens 1:e ordförande for
ma ndatperio den 2023-2026.

Ulf Rexefjord (SD) föreslår Ulf Rexefjord (SD) till kommunstyrelsens 2:e ordförande för
ma ndatperio den 2023-2026.

Robert Svensson (C) föreslår Michael Melby (S) till kommunstyrelsens 2:e ordförande för
ma ndatperio den 2023 -2026.

Beslutsgång 1

Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa,

Beslutsgång 2

Ordförande frågar på förslaget om ordförande och finner att valberedningen bifaller detta.

Beslutsgång 3

Ordförande frågar på förslaget om 1:e vice ordförande och finner att valberedningen bifaller
detta.

Beslutsgång 4

Ordförande ställer förslagen om 2:e vice ordförande mot varandra finner att valberedningen
bifaller Ulf Rexefjords förslag.

J",w;4 Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-72-07

ÄRrnor g Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. till ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden för mandatperioden
2023-2026 utse

Ledamöter Ersättare
Henrik Nilsson (M) Katarina Kvantenå (M)

Zoran Firis (KD) William Törnqvist (KD)

Jörqen Eriksson (KIM Helle Manvik (KIM)

Daniel Svensson (SD) Kalevi Sahamies (sD)

Kent Bohlin (s) Bo-Erik Larsson (s)
Annika Brivinq (s) Anwar Rasul (s)
Maria Pettersson-Lans (c) Lars-Olof Andersson (c)

2. välja Jörgen Eriksson (KIM) till byggnadsnämndens ordförande för mandatperioden 2023-
2026.

3. välja Henrik Nilsson (M) till byggnadsnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden
2023-2026.

4. välja Kent Bohlin (S) till byggnadsnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden 2023-
2026

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju ersättare.

Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en lre vice ordförande
samt en 2:e vice ordförande.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-IL-30, S 4.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
B

S 4 Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. till ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden för mandatperioden
2023-2026 utse

Ledamöter Ersättare
Henrik Nilsson (M) Katarina Kvantenå (M)

Zoran Firis (KD) William Törnovist (KD)

Jöroen Eriksson (KIM Helle Manvik (KIM)

Daniel Svensson (SD) Kalevi Sahamies (SD)

Kent Bohlin (s) Bo-Erik Larsson (s)

Annika Brivinq (s) Anwar Rasul (s)

Maria Pettersson-Lans (c) Lars-Olof Andersson (c)

2. välja Jörgen Eriksson (KIM) till byggnadsnämndens ordförande för mandatperioden 2023-
2026.

3. välja Henrik Nilsson (M) till byggnadsnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden
2023-2026.

4. välja Kent Bohlin (S) till byggnadsnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden 2023-
2076

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju ersättare.

Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande
samt en 2:e vice ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet bestå av elva ledamöter och elva ersättare,
Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande
samt en 2:e vice ordförande,

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Henrik Nilsson (M) som ledamot med Katarina Kvantenå (M)

som ersättare.

Daniel Jensen (KD) föreslår Toran Firis (KD) som ledamot med William Törnqvist (KD) som

ersättare.

Monica Bosman (KIM) föreslår föreslår Jörgen Eriksson (KIM) som ledamot med Helle

Manvik (KD) som ersättare.

Ulf Rexefjord (SD) föreslår Daniel Svensson (SD) som ledamot med Kalevi Sahamies (SD)

som ersättare.

^ffin- Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
9

Thomas Hagman (S) föreslår Kent Bohlin (S) som ledamot med Bo-Erik Larsson (S) som

ersättare och Annika Briving (S) som ledamot med Anwar Rasul (S) som ersättare.

Robert Svensson (C) föreslår föreslår Maria Pettersson-Lans (C) som ledamot med Lars-Olof

Andersson (C) som ersättare.

Daniel Jensen (KD) föreslår Jörgen Eriksson (KIM) till byggnadsnämndens ordförande för

ma ndatperio den 2023-2026.

Harald Ericson (M) föreslår Henrik Nilsson (M) till byggnadsnämndens 1:e vice ordförande för
ma ndatperio den 2023 -2026.

Robert Svensson (C) föreslår Kent Bohlin (S) till byggnadsnämndens 2:e ordförande för

ma ndatperio den 2023 -2026.

Beslutsgång I
Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att valberedningen

bifaller dessa.

Beslutsgång 2

Ordförande frågar på förslaget om ordförande och finner att valberedningen bifaller detta.

Beslutsgång 3

Ordförande frågar på förslaget om 1:e vice ordförande och finner att valberedningen bifaller

detta,

Beslutsgång 4

Ordförande frägar på förslaget om 2:e vice ordförande och finner att valberedningen bifaller

detta.

"'Q{:u Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-L2-O7

Änenoe ro Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. till ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden för mandat-perioden
2023-2026 utse

Ledamöter Ersättare
Harald Ericson (M) Ann-Christin Larsson (M)

Paula Törnqvist (KD) Frode Maqnussen (KD)

Vakant (KIM) Christer Andersson (KIM)

Inorid Lindbero (SD) Liselott Hassel (SD)

Lars Nilsson (s) Ann-Sofie Hermansson (s)
Dalia Al-Mansour (s) Christine Andersson (s)
Anna Sanenqen (c) Karolina WalenWnowicz (c)

2. välja Harald Ericson (M) till kultur- och utbildningsnämndens ordförande för mandatperioden
2023-2026.

3, välja Paula Törnqvist (KD) till kultur- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande för
ma ndatperio den 2023-2026.

4, välja Lars Nilsson (S) till kultur- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande för
ma ndatperio den 2023 -2026.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju
ersättare. Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice
ordförande samt en 2:e vice ordförande.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-11-30, 5 5
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MELLER.UDS KOMMI..N[V

Valberedningen

SAM MANTR.ADESPROTOKOI-L
Sammanträdesdatum
2022-1r-30

sida
10

ss Dnr KS 20221497

Va! av ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnärnnden
2023-2A26

Valberedningems förslag til[ beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. till ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden för mandat-perioden
2023-2026 utse

Ledacmöter Ersättare
Harald Ericson (M) Ann-Christin Larsson (M)
Paula Törnqvist (KD) Frode Magnussen (KD)
Vakant (KIM) Christer Andersson (KIM)
Inqrid Lindberq (SD) Liselott Hassel (SD)
Lars Nilsson (s) Ann-Sofie Hermansson (s)
Dalia Al-Mansour rs) Christine Andersson (s)
Anna Sanengen (c) Karolina Walentynowicz (c)

2. välja Harald Ericson (M) till kultur- och utbildningsnämndens ordförande för mandatperioden
2023-2026.

3. välja Paula Törnqvist (KD) till kultur- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande fcir
ma ndatperio den 2023-2A26.

4. välja Lars Nilsson (S) till kultur- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande för
ma ndatperio den 2023 -2026.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju
ersättare. Bland ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice
ordförande samt en 2:e vice ordförande,

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Harald Ericson (M) som ledamot med Ann-Christin Larsson (M)
som ersättare.

DanielJensen (KD) föreslår Paula Törnqvist (KD) som ledamot med Frode Magnussen (KD) som
ersättare.

Monica Bosman (KIM) föreslår Christer Andersson (KD) som ersättare.

Ulf Rexefjord (SD) föreslår Ingrid Lindberg (SD) som ledamot med Liselott Hassel (SD)
som ersättare.

Robert Svensson (C) föreslår föreslår Lars Nilsson (S) som ledamot med Ann-Sofie Hermansson
(S) som ersättare.

Thomas Hagman (S) föreslår Dalia Al-Mansour (S) som ledamot med Christine Andersson (S)
som ersättare och Anna Sanengen (C) som ledamot med Karolina Walentynowicz (C) som
ersättare.

Ju

l,/a
Utd ragsbestyrkandesrgn
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tL-30

sida
11

Harald Ericson (M) föreslår Harald Ericson (M) till kultur- och utbildningsnämndens ordförande
för mandatperioden 2023-2026.

Daniel Jensen (KD) föreslår Paula Törnqvist (KD) till kultur- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande för ma ndatperioden 2023-2026.

Robeft Svensson (C) föreslår Lars Nilsson (S) till kultur- och utbildningsnämndens 2:e
ordföra nde för mandatperioden 2023-2026.

Beslutsgång I
Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa.

Beslutsgång 2

Ordförande frågar på förslaget om ordförande och finner att valberedningen bifaller detta

Beslutsgång 3

Ordförande frågar på förslaget om 1:e vice ordförande och finner att valberedningen bifaller
detta.

Beslutsgång 4

Ordförande frågar på förslaget om 2:e vice ordförande och finner att valberedningen bifaller
detta.

Ju

fh-
Utdragsbestyrkandesign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-L2-07

Änrnor rr Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. till ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden2023-2026 utse

Ledamöter Ersättare
Ann-Sofie Fors (M) Rickard Eriksson (M)

DanielJensen (KD) Simone van der Wal (KD)

Anita Auqustsson (KIM) Zaida Guldbrandsson (KIM)

Liselott Hassel (SD) Daniel Svensson (SD)

Maia Holmoren (c) Cina Walterlin (c)
Marianne Sand Wallin (s) Florence Jonasson (s)
Kerstin Lindberq (s) Sara Kanyinda (s)

2. välja Daniel Jensen (KD) till socialnämndens ordförande för mandatperioden 2023-2026.

3. välja Ann-Sofie Fors (M) till socialnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden
2023-2026.

4, välja Marianne Sand Wallin (S) till socialnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden
2023-2026.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Bland
ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande
samt en 2:e vice ordförande.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-Ll-30, g 6.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SA M MANTNÄ O ESP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-rt-30

sida
72

5 6 Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. till ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse

Ledamöter Ersättare
Ann-Sofie Fors (M) Rickard Eriksson (M)

Daniel Jensen (KD) Simone van der Wal (KD)
Anita Auqustsson (KIM) Zaida Guldbrandsson (KIM)
Liselott Hassel (SD) Daniel Svensson (sD)
Maia Holmqren (c) Cina Walterlin (c)
Marianne Sand Wallin (s) Florence Jonasson (s)
Kerstin Lindbero (s) Sara Kanyinda (s)

2. välja Daniel Jensen (KD) till socialnämndens ordförande för mandatperioden 2023-2026.

3. välja Ann-Sofie Fors (M) till socialnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden
2023-2026.

4. välja Marianne Sand Wallin (S) till socialnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden
2023-2026.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Bland
ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande
samt en 2:e vice ordförande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Ann-Sofie Fors (M) som ledamot med Rickard Eriksson (M)
som ersättare.

Daniel Jensen (KD) föreslår Daniel Jensen (KD) som ledamot med Simone van der Wal (KD) som
ersättare.

Monica Bosman (KIM) föreslår föreslår Anita Augustsson (KIM) som ledamot med Zaida
Guldbrandsson (KIM) som ersättare.

Ulf Rexefjord (SD) föreslår Liselott Hassel (SD) som ledamot med Daniel Svensson (SD)

som ersättare.

Robet Svensson (C) foreslår föreslår Maja Holmgren (C) som ledamot med Cina Walterlin (C)
som ersättare.

Thomas Hagman (S) föreslår Marianne Sand Wallin (S) som ledamot med Florence Jonasson (S)
som ersättare och Kerstin Lindberg (S) som ledamot med Sara Kanyinda (S) som ersättare.

Daniel Jensen (KD) föreslår Daniel Jensen (KD) till socialnämndens ordförande för
ma ndatperio den 2023 -2026.

Harald Ericson (M) föreslår Ann-Sofie Fors (M) till socialnämndens 1:e vice ordförande för
ma ndatperio den 2023-2026.

'"".ä':'tW Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tL-30

sida
13

Robert Svensson (C) föreslår föreslår Marianne Sand Wallin (S) till kultur- och

utbild n i ngsnämndens 2 : e ordförande för ma ndatperio den 2023-2026.

Beslutsgång I
Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa.

Beslutsgång 2

Ordförande frågar på förslaget om ordförande och finner att valberedningen bifaller detta.

Beslutsgång 3

Ordförande frågar på förslaget om 1:e vice ordförande och finner att valberedningen bifaller
detta.

Beslutsgång 4

Ordförande frågar på förslaget om 2:e vice ordförande och finner att valberedningen bifaller
detta,

Ju sign Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-12-07

ÄRenor rz Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige besluta r att

1. till ledamöter och ersättare i valnämnden for mandatperioden 2023-2026 utse

Ledamöter Ersättare
Harald Ericson (M) Monica Biörndahl (M)

Zoran Firis (KD) Gunnar Landeoren (KIM)

Daniel Svensson (SD) Kalevi Sahamies (SD)

Lennaft Karlsson (c) Claes-Börie Olsson (c)
Reine Dahlman (s) Reino Jarlmo (s)

2. välja Harald Ericson (M) till valnämndens ordförande för mandatperioden 2023-2026.

3. välja Zoran Firis (KD) till valnämndens 1:e vice ordförande för mandatperioden 2023-2026.

4, välja Reine Dahlman (S) till valnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden 2023-
2026.

Sammanfattning av ärendet

Valnämnden ska enligt reglementet bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland
ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande
samt en 2:e vice ordförande.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-Lt-30, 9 7
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRAD ESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum
2022-7r-30

sida
I4

E 7 Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare ivalnämnden 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. till ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamöter Ersättare
Harald Ericson (M) Monica Biörndahl (M)

Zoran Firis (KD) Gunnar Landeqren (KIM)

Daniel Svensson (sD) Kalevi Sahamies (SD)

Lennat Karlsson (c) Claes-Börie Olsson (c)
Reine Dahlman (s) Reino Jarlmo (s)

2. välja Harald Ericson (M) till valnämndens ordförande för mandatperioden 2023-2026.

3. välja Zoran Firis (KD) till valnämndens 1:e vice ordförande for mandatperioden 2023-2026.

4. välja Reine Dahlman (S) till valnämndens 2:e vice ordförande för mandatperioden 2023-
2026.

Sammanfattning av ärendet

Valnämnden ska enligt reglementet bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland
ledamöterna ska kommunfullmäktige välja en ordförande och en 1:e vice ordförande
samt en 2:e vice ordförande,

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Harald Ericson (M) som ledamot med Monica Björndahl (M)
som ersättare.

Daniel Jensen (KD) föreslår Toran Firis (KD) som ledamot.

Monica Bosman (KIM) föreslår föreslår Gunnar Landegren (KIM) som ersättare for Zoran Firis
(KD).

Ulf Rexefjord (SD) föreslår Daniel Svensson (SD) som ledamot med Kalevi Sahamies (SD) som
ersättare.

Robert Svensson (C) föreslår föreslår Lennart Karlsson (C) som ledamot med Claes Börje Olsson
(C) som ersättare.

Thomas Hagman (S) föreslår Reine Dahlman (S) som ledamot med Reino Jarlmo som ersättare.

Harald Ericson (M) föreslår Harald Ericson (M) till valnämndens ordfcirande för mandatperioden
2023-2026.

Daniel Jensen (KD) föreslå r Zoran Firis (KD) till till valnämndens 1:e ordförande för
ma ndatperio den 2023 -2026.

Thomas Hagman (S) föreslår Reine Dahlman (S) till till valnämndens 2:e ordförande för
ma ndatpe rio den 2023 -2026 .

Ju,ffi,'nw Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tt-30

sida
15

Beslutsgång I
Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa,

Beslutsgång 2

Ordförande frågar på förslaget om ordförande och finner att valberedningen bifaller detta.

Beslutsgång 3

Ordförande frågar på förslaget om 1:e vice ordförande och finner att valberedningen bifaller
detta.

Beslutsgång 4

Ordförande frågar på förslaget om 2:e vice ordförande och finner att valberedningen bifaller
detta,

Ju sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-72-07

Änrruor rg Dnr KS 20221497

Nominering av |edamöter och suppleanter i AB Melleruds Bostäder
från ordinarie bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma
2027

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. till ledamöter och suppleanter i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2023
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027 nominera följander

Ledamöter nter

2. nominera Eva Pässon (M) till bolagets ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 t.o,m,
ordinarie bolagsstämm a 2027 .

3. nominera Lisbeth Berglöv (KD) till bolagets 1:e vice ordförande från ordinarie bolagsstämma
2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027.

4. nominera Maftin Andersson (SD) till bolagets 2:e vice ordförande från ordinarie
bolagsstämm a 7023 t.o. m, ord inarie bolagsstä m m a 2027 .

Sammanfattning av ärendet

AB Melleruds Bostäders styrelse ska bestå av lägst fem ledamöter och med lika många
suppleanter.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Melleruds kommun för tiden från ordinarie
årsstämma intill slutet av nästa ordinarie årsstämma eller intill dess extra årsstämma för val
av styrelse hållits ijanuari månad året efter valåret.

Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i

bolagets styrelse.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-LI-30, g B

(M)Eva Pärsson (M) Daniel Berqlöv
Lisbeth Berqlöv (KD) Christer Andersson (KIM)

Martin Andersson (SD) Eva Ericson (SD)

Thomas Haoman (s) Lars Nilsson (s)
(c) Martin Larsson (c)Robert Svensson
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MELTERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
16

s8 Dnr KS 2022/497

Nominering av ledamöter och suppleanter i AB Melleruds Bostäder
från ordinarie bolagsstämma 2023 t.o.m, ordinarie bolagsstämma
2027

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. till ledamöter och suppleanter i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2023

t.o, m. ordi na rie bolagsstäm m a 2027 nom inera följa nde :

Ledamöter

2. nominera Eva Pässon (M) till bolagets ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 t.o.m.
ordinarie bolagsstämm a 2027 .

3. nominera Lisbeth Berglöv (KD) till bolagets 1:e vice ordförande från ordinarie bolagsstämma
2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027.

4. nominera Martin Andersson (SD) till bolagets 2:e vice ordförande från ordinarie
bolagsstä m m a 2023 t,o. m. ord ina rie bolagsstä m m a 2027 .

Sammanfattning av ärendet

AB Melleruds Bostäders styrelse ska bestå av lägst fem ledamöter och med lika många

suppleanter.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Melleruds kommun för tiden från ordinarie
årsstämma intill slutet av nästa ordinarie årsstämma eller intill dess extra årsstämma för val
av styrelse hållits ijanuari månad året efter valåret.

Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i

bolagets styrelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Eva Pärsson (M) som ledamot med Daniel Berglöv (M) som

suppleant.

DanielJensen (KD) föreslår Lisbeth Berglöv (KD) som ledamot

Monica Bosman (KIM) föreslår Christer Andersson (KIM) som suppleant för Lisbeth Berglöv

(KD).

Ulf Rexefjord (SD) föreslår Martin Andersson (SD) som ledamot med Eva Ericson (SD) som

suppleant.

Thomas Hagman (S) föreslår Thomas Hagman (S) som ledamot med Lars Nilsson (S) som

suppleant.

Robeft Svensson (C) föreslår Robert Svensson (C) som ledamot med Martin Larsson (C) som

suppleant.

(M)(M) Daniel BerqlövEva Pärsson
(KD) Christer Andersson (KIM)Lisbeth Berqlöv
(SD) Eva Ericson (SD)Matin Andersson
(s) Lars Nilsson (s)Thomas Haqman

(c)Robert Svensson (c) Maftin Larsson

Ju'Wb Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-tt-30

sida
t7

Haralad Ericson (M) föreslår Eva Pärsson (M) till AB Melleruds Bostäders ordförande för
ma ndatperio den 2023-2026.

DanielJensen föreslår Lisbeth Berglöv (KD) till till AB Melleruds Bostäders 1:e ordförande för
ma ndatperio den 2023-2026.

Ulf Rexefjord (SD) föreslår Martin Andersson (SD) till AB Melleruds Bostäders 2:e ordförande för
ma ndatperio den 2023 -2026.

Robert Svensson föreslår Thomas Hagman (S) till AB Melleruds Bostäders 2:e ordförande för
ma ndatpe rio den 2023-2026.

Beslutsgång 1

Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa.

Beslutsgång 2

Ordförande frågar på förslaget om ordförande och finner att valberedningen bifaller detta

Beslutsgång 3

Ordförande frågar på förslaget om 1:e vice ordförande och finner att valberedningen bifaller
detta.

Beslutsgång 4

Ordförande ställer förslagen om 2:e vice ordförande mot varandra finner att valberedningen
bifaller Ulf Rexefjords förslag.

sign Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSIISTA

2022-12^07

Änrnoe r+ Dnr KS 20221497

Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. till revisorer iAB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie
bolagsstämm a 2027 nominera följande:

Katarina Norgren (s)
Inqer Råberq (s)

Claes-Börje Olsson (c)
Joacim Magnusson (KD)

Johan Lorentzon (M)

Sammanfattning av ärendet

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
d irektörens förva ltn ing utses av bolagsstämma n revisorer,

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2O27-LL-30, 9 9.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-30

sida
1B

5e Dnr KS 2022/497

Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1. till revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2023 t.o,m. ordinarie
bolagsstämm a 2027 nominera följande:

Katarina Norgren (s)

Inger Råberg (s)
Claes-Börje Olsson (c)
Joacim Magnusson (KD)

Johan Lorentzon (M)

Sammanfattning av ärendet

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman revisorer.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Hagman (S) föreslår Katarina Norgren (S), Inger Råberg (S), Claes-Börje Olsson (C),
Joacim Magnussom (KD) och Johan Lorentzon (M) som revisorer.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om revisorer och finner att valberedningen bifaller dessa

Justera sr9n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-72-07

ARENDE 15 Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energiförbund
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och
energiförbund för mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamöter Ersättare
Ludwiq Mossberq (M) DanielJensen (KD)

Ulf Rexefiord (SD) Daniel Svensson (SD)

Sammanfattning av ärendet

FörbundsdireKionen för Dalslands miljö- och energiförbund ska bestå av tio ledamöter och tio
ersättare,

Melleruds kommunfullmäktige ska utse Wå ledamöter och två ersättare.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-L1-30, 5 10
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-30

sida
19

510 Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energiförbund
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och
energiförbund för mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamöter Ersättare
Ludwiq Mossberq (M) DanielJensen (KD)

Ulf Rexefiord (SD) Daniel Svensson (SD)

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund ska bestå av tio ledamöter och tio
ersättare.

Melleruds kommunfullmäktige ska utse två ledamöter och två ersättare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Ludwig Mossberg (M) som ledamot med DanielJensen som
ersättare,

Daniel Jensen (KD) föreslår Ulf Rexefjord (SD) som ledamot med Daniel Svensson (SD) som
ersättare.

Thomas Hagman (S) föreslår Michael Melby (S) som ledamot med Olof Sand (S) som ersättare.

Beslutsgång 1

Ordförande frågar på Harald Ericsons förslag om ledamot och ersättare och finner att
valberedningen bifaller dessa.

Beslutsgång 2

Ordförande ställer Daniel Jensens och Thomas Hagmans förslag om ledamot och ersättare mot
varandra finner att valberedningen bifaller Daniel Jensens förslag.

'7Å:L Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-12-07

ARENDE 16 Dnr KS 20221497

Val av revisor i Dalslands miljö- och energiförbund 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslands miljö- och energiförbund
för mandatperioden 2023-2026 för Melleruds kommun utse:

Sammanfattning av ärendet

Dalslandskommunernas kommunalförbund ska ha fem revisorer som utses av kommun-
fullmäktige i Melleruds kommun. Varje medlemskommun lämnar förslag på en revisor.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-ll-30, S LL

Katarina Norqren
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
20

s11 Dnr KS 20221497

Val av revisor i Dalslands miljö- och energiförbund 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslands miljö- och energiförbund
för mandatperioden 2023-2026 för Melleruds kommun utse:

Sammanfattning av ärendet

Dalslandskommunernas kommunalförbund ska ha fem revisorer som utses av kommun-
fullmäktige i Melleruds kommun. Varje medlemskommun lämnar förslag på en revisor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Hagman (S) föreslår Katarina Norgren som revisor.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget om revisor och finner att valberedningen bifaller dessa,

Katarina Norqren

sign

lhl
Utd ragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-12-07

Änrnoe rz Dnr KS 2022/497

Nominering av |edamöter och ersättare i Dalslands miljö- och
energinämnd från 1 mars 2023 t.o.m. 28 februari 2O27

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd
för mandatperioden från 1 mars 2023 t.o,m, 28 februari 2027 nominera följande ledamöter och
ersättare:

Ledamöter Ersättare
Jöroen Eriksson (KIM) Daniel Svensson (SD)

Karin Andersson (s) Lars Johansson (c)

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljönämnd ska enligt reglementet bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare.
Melleruds kommunfullmäktige ska nominera två ledamöter och två ersättare till nämnden.

Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd väljs för fyra år från och med 1

mars året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum,

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-LL-30, 5 12.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
2L

512 Dnr KS 20221497

Nominering av |edamöter och ersättare i Dalslands miljö- och
energinämnd från 1 mars 2023 t.o.m. 28 februara 2O2T

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd
för mandatperioden från I mars 2023 t.o.m. 28 februari 2027 nominera följande ledamöter och

ersättare:

Ledamöter Ersättare
Jörqen Eriksson (KIM) Daniel Svensson (SD)

Karin Andersson (s) Lars Johansson (c)

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljönämnd ska enligt reglementet bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare.
Melleruds kommunfullmäktige ska nominera Wå ledamöter och två ersättare till nämnden,

Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd väljs för fyra år från och med 1

mars året efter det då val till kommunfullmäKige i hela landet har ägt rum.

Förslag till beslut på sammanträdet

Monica Bosman (KIM) föreslår Jörgen Eriksson (KIM) som ledamot,

Ulf Rexefjord (SD) föreslår Daniel Svensson (SD) som ersättare för Jörgen Erikson (KIM),

Thomas Hagman (S) föreslår Karin Andersson (S) som ledamot med Lars Johansson (C) som

erättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa.

sign Utdragsbestyrka ndel
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MELTERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en 2022-12-07

ARENDE 18 Dnr KS 2022/497

Val av ledamot i Dalslands miljö- och energiförbunds valberedning
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledomot Dalslands miljö- och energiförbunds valberedning
för mandatperioden 2023-2026 för Melleruds kommun utse:

Sammanfattning av ärendet

Varje medlemskommun ska utse en ledamot att ingå i en valberedning för att föreslå ledamöter
och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna nomineringar.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-LL-30, 5 13.

Ludwiq Mossberq
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lr-30

sida
22

S 13 Dnr KS 20221497

Val av |edamot i Dalslands miljö- och energiförbunds valberedning
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledomot Dalslands miljö- och energiförbunds valberedning

för mandatperioden 2023-2026 för Melleruds kommun utse:

Sammanfattning av ärendet

Varje medlemskommun ska utse en ledamot att ingå i en valberedning för att föreslå ledamöter

och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna nomineringar,

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Ludwig Mossberg (M) som ledamot.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget om ledamot och finner att valberedningen bifaller dessa.

M

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSIISTA

2022-t2-O7

ÄRrnor rg Dnr KS 20221497

Val av |edamot och ersättare i Norra Äksborgs Räddnings-
tjä nstförbu nd (NÄRF) 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamot Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddnings$änstförbund ska enligt förbundsordningen
bestå av sex ledamöter och sex ersättare varav Melleruds kommunfullmäktige ska utse en
ledamot och en ersättare.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-1L-30, g 14.

Roland M John-Olov Fridh
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-rr-30

sida
23

S 14 Dnr KS 20221497

Val av |edamot och ersättare i Norra Äksborgs Räddnings-
tjänstförbu nd (NÄRF) 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Norra Älvsborgs
Räddn ingstjä nstförbu nd för ma ndatperioden 2023-2026 utse :

Ledamot Ersättare
Roland Biörndahl (M) John-Olov Fridh (s)

Sammanfattning av ärendet

FörbundsdireKionen för Norra Älvsborgs Räddnings$änsfförbund ska enligt förbundsordningen
bestå av sex ledamöter och sex ersättare varav Melleruds kommunfullmäktige ska utse en
ledamot och en ersättare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Roland Björndahl (M) som ledamot.

Thomas Hagman (S) föreslår John-Olov Fridh (S) som ersättare,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamot och ersättare och finner att valberedningen bifaller
dessa.

Justera srgn

W
Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltni ngen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-t2-O7

ÄRrnoe zo Dnr KS 20221497

Nominering av revisor i Norra Äksborgs Räddningstiänstförbund
(NÄRF) 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänst-förbund för
mandatperioden 2023-2026 nominera :

Inqer Råberq (s)

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Rädd n ingstjänstförbu nds ska en I igt förbu ndsord n i ngen utse
fyra revisorer - en från vardera förbundsmedlem.

Revisorerna utses av komm u nfu I I mä ktige i Troll hättans komm u nful I mäktige
på förslag av respektive medlemskommun.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-11-30, 5 15
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-rL-30

sida
24

S 15 Dnr KS 20221497

Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(NÄRF) 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänst-förbund för
ma ndatperio den 2023-2026 nom inera :

Sammanfattning av ärendet

Norra Alvsborgs Räddningstjä nstförbu nds ska en ligt förbu ndsord n ingen utse
ffra revisorer - en från vardera förbundsmedlem.

Revisorerna utses av kom m unful lmä ktige i Trol I hätta ns komm u nful lmäktige
på förslag av respektive medlemskommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Hagman (S) föreslår Inger Råberg (S) som revisor

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget på nominering av revisor och finner att valberedningen
bifaller detta.

n

Inqer Råberq

Justera Utdragsbestyrka nde
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-O7

Änrnor zr Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Fyrbodals kommunalförbund
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Fyrbodals kommunalförbund för
mandatperio den 2023-2026 utse :

Ledamot Ersättare

Sammanfaftning av ärendet

DireKionen för Fyrbodals kommunalförbund består av sjutton ledamöter med sjutton ersättare.
Kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg utser vardera två ordinarie ledamöter och
Wå ersättare. De övriga medlems-kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-1L-30,9 L6.

ulf
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-30

sida
25

5 16 Dnr KS 2022/497

Val av ledamot och ersäftare a Fyrbodals kommunalförbund
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Fyrbodals kommunalförbund för
mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamot Ersättare
Ludwio Mossberq (M) Ulf Rexefiord (SD)

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund består av sjutton ledamöter med sjutton ersättare.

Kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg utser vardera Wå ordinarie ledamöter och

två ersättare. De övriga medlems-kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Ludwig Mossberg (M) som ledamot.

Thomas Hagman (S) föreslår Michael Melby (S) som ersättare.

Daniel Jensen (KD) föreslår Ulf Rexefjord (SD) som ersättare.

Beslutsgång 1

Ordförande frågar på Harald Ericsons förslag om ledamot och finner att valberedningen bifaller

detta.

Beslutsgång 2

Ordförande ställer Thomas Hagmans och Daniel Jensens förslag om ersättare mot varandra

finner att valberedningen bifaller Daniel Jensens förslag.

^ydfn ld?
Utdragsbestyrkandesign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-07

ARENDE 22 Dnr KS 20221497

Nominering av revisor i Fyrbodals Kommunalförbund 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till revisor i Fyrbodals kommunalförbund för mandatperioden
2023-2026 nominera:

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund ska revideras av fem revisorer. Vänersborgs kommun utser
revisorer och medlemskommunerna får nominera in förslag. Vänersborgs kommun ska vara
sammankallande tillika ordförande.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-II-30, S 17

Claes-Börie Olsson
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-30

sida
26

S 17 Dnr KS 20221497

Nominering av revisor i Fyrbodals Kommunalförbund 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till revisor i Fyrbodals kommunalförbund för mandatperioden
2023-2026 nominera:

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund ska revideras av fem revisorer. Vänersborgs kommun utser
revisorer och medlemskommunerna får nominera in förslag. Vänersborgs kommun ska vara
sammankallande tillika ordförande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Hagman (S) foreslår Claes-Börje Olsson (C) som revisor.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget på nominering av revisor och finner att valberedningen bifaller
detta.

Claes-Börie Olsson

J"W:
///,

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

Ledamot
Eva Pärsson

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-O7

ÄnrNor zg Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanal AB från ordinarie
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands Kanal AB från
ord ina rie bolagsstäm m a 2023 t.o, m. ord i na rie bolagsstämm a 2027
utse följande:

(M)
Ersättare
Michael Melby (s)

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Kanal AB ska enligt bolagsordningen bestå av tio ledamöter och tio ersättare,
Melleruds kommunfullmäktige ska nominera en ledamot och en ersättare till styrelsen.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-LL-30, 5 18.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

Ledamot
Eva Pärsson

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-rL-30

sida
27

S 18 Dnr KS 2022/497

Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanal AB från ordinarie
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands Kanal AB från
ordinarie bolagsstämma 2023 t.o,m. ordinarie bolagsstämma 2027
utse följande:

(M)
Ersättare
Michael Melby (s)

J

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Kanal AB ska enligt bolagsordningen bestå av tio ledamöter och tio ersättare.
Melleruds kommunfullmäktige ska nominera en ledamot och en ersättare till styrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Eva Pärsson (M) som ledamot.

Thomas Hagman (S) föreslår Michael Melby (S) som ersättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamot och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa.

nsig

IW
Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en 2022-12-07

ARENDE 24 Dnr KS 2022/497

Val av ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas
styrelse från bolagsstämman 2O23 till och med bolagsstämman 2027

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas
styrelse från bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027 utse

Ledamot Su

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ska utse en ledamot och en suppleant till styrelsen för Nätaktiebolaget
Biogas Brålanda för perioden från bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman2027,

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-IL-30, 5 19.

Michael Me
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
28

sre Dnr KS 2022/497

Val av ledamot och suppleant till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas
styrelse från bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och suppleant till NätaKiebolaget Biogas Brålandas
styrelse från bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027 utse

Ledamot eant

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ska utse en ledamot och en suppleant till styrelsen för Nätaktiebolaget
Biogas Brålanda för perioden från bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman2027

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Ludwig Mossberg (M) som ledamot.

Thomas Hagman (S) föreslår Michael Melby (S) som suppleant.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamot och suppleant och finner att valberedningen
bifaller dessa.

Moss Michael Mel

JusteraDdfs sign

??W
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-L2-07

Änrnor zs Dnr KS 20221497

Val av huvudmän i Dalslands Sparbank från ordinarie årssammanträde
2023 t o m ordinarie årssammanträde 2027

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till huvudmän i Dalslands Sparbank från ordinarie
årssammanträde2023 t o m ordinarie årssammanträde 2027 utse

Eva Pärsson (M)

Camilla Berqlöv-Hermansson (KD)

Siv Olsson (c)
Reine Dahlman (s)
Michael Melby (s)

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Sparbank ska enligt reglementet bestå av 32 huvudmän. Melleruds
kommunfullmäktige ska utse fem av dessa huvudmän till styrelsen.

Beslutsunderlag

r Valberedningens beslut 2022-tI-30, 5 20.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lr-30

sida
29

S 20 Dnr KS 20221497

Val av huvudmän i Dalslands Sparbank från ordinarie årssammanträde
2023 t o m ordinarie årssammanträde 2027

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till huvudmän i Dalslands Sparbank från ordinarie
årssammanträde 2023 t o m ordinarie årssammanträde 2027 utse

Eva Pärsson (M)

Camilla Berqlöv-Hermansson (KD)

Siv Olsson (c)
Reine Dahlman (s)
Michael Melby (s)

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Sparbank ska enligt reglementet bestå av 32 huvudmän. Melleruds
kommunfullmäktige ska utse fem av dessa huvudmän till styrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Eva Pärsson (M) som huvudman.

DanielJensen (KD) föreslår Camilla Berglöv-Hermansson (KD) som huvudman.

Robeft Svensson (C) föreslår Siv Olsson (C) som huvudman.

Thomas Hagman (S) föreslår Reine Dahlman (S) och Micharl Melby (S) som huvudmän.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om huvudmän och finner att valberedningen bifaller dessa

Ju Utd ragsbestyrkanden
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-r2-O7

ÄRrnor zo Dnr KS 20221497

Val av ersättare/representant i Samordningsförbundet Väst
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare/representant i Samordningsförbundet Väst för
mandatperioden 2023-2026 utse:

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst ska förbundet ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part, Varje part utser dessutom en
ersättare, förutom kommunerna som utser åtta ersättare - en från varje kommun som inte är
ledamot i styrelsen. Ersättare har näruaro- och yttranderätt.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer överens sinsemellan om fördelningen av
kommu nernas styrelseposter.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-LL-30, 9 2I

DanielJensen
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MELTERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-1L-30

sida
30

s21 Dnr KS 20221497

Val av ersättare/representant i Samordningsförbundet Väst
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare/representant i Samordningsförbundet Väst för
ma ndatperio den 2023-2026 utse :

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst ska förbundet ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en
ersättare, förutom kommunerna som utser åtta ersättare - en från varje kommun som inte är
ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer överens sinsemellan om fördelningen av
komm u nernas styrelseposter,

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD) föreslår DanielJensen (KD) som ersättare/representant.

Thomas Hagman (S) föreslår Marianne Sand Wallin (S) som ersättare/representant,

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen om ersättare/representant mot varandra och finner att
val beredningen bifa ller Da n iel Jensens förslag.

DanielJensen

J uster;ffis sign

'kyrl
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-r2-O7

Ännnor zz Dnr KS 2022/497

Val av ledamöter och ersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DWJ) 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dals Västra Värmlands Järnväg
(DWJ) för mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamöter Ersättare
Lisbeth Berqlöv (KD) Daniel Berqlöv (M)

Sture Bäckström (KIM) Eva Ericson (sD)
Lars Johansson (c) John-Olov Fridh (s)

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) ska bestå av nio ledamöter
och nio ersättare från Bengtsfors, Melleruds och Ärjängs kommuner,

Melleruds kommunfullmäKige ska utse tre ledamöter och tre ersättare,

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-lI-30, g 22.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-tt-30

sida
31

922 Dnr KS 20221497

Val av ledamöter och ersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DWJ) 2023'2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till ledamöter och ersättare i Dals Västra Värmlands Järnväg
(DWJ) för mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamöter Ersättare
Lisbeth Berqlöv (KD) Daniel Berqlöv (M)

Sture Bäckström (KIM) Eva Ericson (SD)

Lars Johansson (c) John-Olov Fridh (s)

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för stiftelsen Dal Västra Värmlands Järn_väg (DWJ) ska bestå av nio ledamöter

oc-h nio ersätLare från Bengtsfors, Melleruds och Ärjängs kommuner'

Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter och tre ersättare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD) föreslår Lisbeth Berglöv (KD) som ledamot.

Monica Bosman (KIM) föreslår Sture Bäckström som ledamot.

Ulf Rexefjord (SD) föreslår Eva Ericson som ersättare för Sture Bäcktröm (KIM),

Harald Ericsson (M) föreslår Daniel Berglöv (M) som ersättare för Lisbeth Berglöv (KD),

Robert Svensson (C) föreslår Lars Johansson (C) som ledamot med John-Olov Fridh (S) som

ersättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att valberedningen

bifaller dessa.

Justerary4s sign

irt w
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-72-07

ÄRrnor zg Dnr KS 20221497

Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DwJ) 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra

Värmlands Järnväg (DWJ) för mandatperioden 2023-2026 utse:

Revisor Revisorsersäftare
Katarina Norqren (s) Inqer Råberq (s)

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) ska utse en revisor och en ersättare från
vardera medlemskommun,

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-IL-30, 9 23
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MELTERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
32

5 23 Dnr KS 20221497

Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DwJ) 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra

Värmlands Järnväg (DWJ) för mandatperioden 2023-2026 utse:

Revisor Revisorsersättare
Katarina Norqren (s) Inqer Råberq (s)

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen DalVästra Värmlands Järnväg (DWJ) ska utse en revisor och en ersättare från
vardera medlemskommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Hagman (S) föreslår Katarina Norgren (S) som revisor och Inger Råberg (S) som

revisorsersättare,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om revisor och revisorsersättare och finner att valberedningen

bifaller dessa.

Juste

r?"
Utdragsbestyrkandesign
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-L2-07

Änrruoe zg Dnr KS 2022/497

Val av ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum för
mandatperioden 2023-2026 utse:

Pål Maqnussen ry)
Paula Törnqvist (KD)

Anette Gustafsson (KIM)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter till styrelsen för stiftelsen Dalslands
Konstmuseum.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-IL-30, 9 24
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTOKOTL
Sammanträdesdatum
2022-rr-30

sida
33

524 Dnr KS 2022/497

Val av ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till ledamöter i stiftelsen Dalslands Konstmuseum för
mandatperio den 2023-2A26 utse :

Pål Maqnussen ru)
Paula Törnqvist (KD)

Anette Gustafsson (KIM)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäKige ska utse tre ledamöter till styrelsen för stiftelsen Dalslands
Konstmuseum.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Hagman (S) föreslår Pål Magnussen (V) som ledamot.

Harald Ericsson (M) föreslår Paula Törnqvist (KD) som ledamot.

Monica Bosman (KIM) föreslår Anette Gustafsson (KIM) som ledamot,

Robert Svensson (C) föreslår Morgan E Andersson (C) som ledamot,

Beslutsgång 1

Ordförande frägar på Thomas Hagmans förslag om ledamot och finner att valberedningen
bifaller detta.

Beslutsgång 2

Ordförande frågar på Harald Ericsons förslag om ledamot och finner att valberedningen
bifaller detta.

Beslutsgång 3

Ordförande ställer Monica Bosmans och Robeft Svenssons förslag om ledamot mot varandra
finner att valberedningen bifaller Monica Bosmans förslag.

Justera srgn Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-t2-07

ÄRrnor go Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i föreningen Grinstadvatten 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i föreningen Grinstadvatten för
ma ndatperio den 2023-2026 utse :

Ledamot Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för
föreningen Grinstadvatten.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-LL-30, 5 25.

Teofil Carlsson ren KIM
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-L1-30

sida
34

5 25 Dnr KS 2022/497

Val av ledamot och ersättare iföreningen Grinstadvatten 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till ledamot och ersättare iforeningen Grinstadvatten för
mandatperioden 2023-2026 utser

Ledamot Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för
föreningen Grinstadvatten,

Förslag till beslut på sammanträdet

DanielJensen (KD) föreslårTeofil Carlsson (KD) som ledamot.

Monica Bosman (KIM) föreslår Tage Norgren (KIM) som ersättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamot och ersättare och finner att valberedningen bifaller
dessa.

Teofil Carlsson KD N

^'ry\'-
fu4

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSIISTA

2022-12-07

ARENDE 31 Dnr KS 2022/497

Val av revisor och revisorsersättare i föreningen Grinstadvatten
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i föreningen Grinstadvatten för
ma ndatpe rio den 2023-2026 utse :

Revisor Revisorsersättare
Johan Lorentzon I Rå

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare
för föreningen Grinstadvatten.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-Lt-30, g 26
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METLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-30

sida
35

S 26 Dnr KS 2022/497

Val av revisor och revisorsersättare i föreningen Grinstadvatten
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i föreningen Grinstadvatten för
mandatperioden 2023-2026 utse:

Revisor Revisorsersättare
Johan Lorentzon (M) Inoer Råberq (s)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare
för föreningen Grinstadvatten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Ericsson (M) föreslår Johan Lorentzon (M) som revisor,

Thomas Hagman (S) föreslår Inger Råberg (S) som revisorsersättare

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om revisor och revisorsersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa.

J ustera sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-12-07

ÄneNor gz Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Föreningsarkivet 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Föreningsarkivet i Mellerud
för mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamöter Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för
Föreningsarkivet i Mellerud.

Beslutsunderlag

r Valberedningens beslut 2022-LL-30, 9 27.

Britt-Marie Christine Andersson
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-t1-30

sida
36

927 Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Föreningsarkivet 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Föreningsarkivet i Mellerud
för mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamöter Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för
Föreningsarkivet i Mellerud,

Förslag till beslut på sammanträdet

DanielJensen (KD) föreslår Britt-Marie Magnusson (KD) som ledamot.

Thomas Hagman (S) föreslår Christine Andersson (S) som ersättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamot och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa.

n

Britt-Marie Christine Andersson

Justera Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-72-07

ÄnrNor gs Dnr KS 2022/497

Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet i Mellerud
för mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamöter Revisorsersättare
Johan Lorentzon Olsson

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare
för Föreningsarkivet i Mellerud.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-II-30, g 28.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
37

s28 Dnr KS 20221497

Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet i Mellerud
för mandatperioden 2023-2026 utse:

Ledamöter Revisorsersättare
Johan LorenEon Olsson

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare
för Föreningsarkivet i Mellerud.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Hagman (S) föreslår Johan Lorentzon (M) som revisor med Claes-Börje Olsson (C)
som revisorsersättare.

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslagen om revisor och revisorsersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa,

Justera sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i ng en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-72-07

Änrnor g+ Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns
vatte nvå rd sfö rb u n d 2023 - 2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns
vattenråd 2023-2026 utse:

Ledamot Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för
Da lbergsåns-Holmså ns Vattenråd.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-LL-30, 5 29.

Jörqen Eriksson Christine Andersson
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lr-30

sida
38

S 29 Dnr KS 2022/497

Val av ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns
vattenvå rdsfö rb u n d 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns
vattenråd 2023-2026 utse:

Ledamot Ersättare
Jörqen Erikson (KIM) Christine Andersson (s)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäKige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för
Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd.

Förslag till beslut på sammanträdet

Monica Bosman (KIM) föreslår Jörgen Eriksson (KIM) som ledamot.

Thomas Hagman (S) föreslår Christine Sndersson (S) som ersättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamot och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa.

nJustera Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-72-07

ARENDE 35 Dnr KS 2022/497

Val av |edamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns
vattenråd 2023-2025 utse:

Ledamot Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för
Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd.

Beslutsunderlag

r Valberedningens beslut 2022-LI-30, S 30

Helle Manvik Karin Andersson
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-IL-30

sida
39

J

S 30 Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns
vattenråd 2023-2026 utse:

Ledamot Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för
Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd.

Förslag till beslut på sammanträdet

Monica Bosman (KIM) föreslår Helle Manvik (KIM) som ledamot.

Thomas Hagman (S) föreslår Karin Andersson (S) som ersättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamot och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa.

Helle Manvik M Karin Andersson

ign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-r2-O7

ARENDE 36 Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanals Vattenvårdsförbund
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands kanals vattenvårdsförbund
2023-2025 utse:

Ledamot Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för Dalslands
Ka nals Vattenvå rdsförbu nd.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-LL-30, g 3L

Jörqen Erikson Kent Bohlin
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MELTERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-11-30

sida
40

S 31 Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanals Vattenvårdsförbund
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands kanals vattenvårdsförbund
2023-2026 utse:

Ledamot Ersättare
Jörqen Eriksson (KIM) Kent Bohlin (s)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för Dalslands
Ka na ls Vattenvå rdsförbund.

Förslag till beslut på sammanträdet

Monica Bosman (KIM) föreslår Jörgen Eriksson (KIM) som ledamot,

Thomas Hagman (S) föreslår Kent Bohlin (S) som ersättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamot och ersättare och finner att valberedningen bifaller
dessa.

sign

lk'
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-O7

ARENDE 37 Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanals vattenråd2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands kanals vattenråd
2023-2026 utse:

Ledamot Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för Dalslands
Kanals Vattenråd.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-LL-30, g 32.

Jörqen Eriksson Kent Bohlin
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLI
Sammanträdesdatum
2022-7r-30

sida
4T

S 32 Dnr KS 2022/497

Val av ledamot och ersättare i Dalslands Kanals vattenråd2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Dalslands kanals vattenråd
2023-2026 utse:

Ledamot Ersättare
Jörqen Eriksson (KIM) Kent Bohlin (s)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för Dalslands
Kanals Vattenråd.

Förslag till beslut på sammanträdet

Monica Bosman (KIM) föreslår Jörgen Eriksson (KIM) som ledamot,

Thomas Hagman (S) föreslår Kent Bohlin (S) som ersättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ledamot och ersättare och finner att valberedningen bifaller
dessa.

"ury',% Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-O7

ÄRrnor gg Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Svinesundskommitt6n 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Svinesundskommitt6n 2023-2026
utses:

Ledamot Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun är medlem i Svinesundskommitt6n och ska utse en ledamot och en ersättare
till styrelsen för kommitt6n.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-Lt-30, 5 33,

Ludwio Mossbero ulf SD
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTNÄOTSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-rL-30

sida
42

5 33 Dnr KS 20221497

Val av ledamot och ersättare i Svinesundskommitt6n 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i Svinesundskommitt6n 2023-2026
utses:

Ledamot Ersättare
Ludwiq Mossbero (M) Ulf Rexefiord (SD)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun är medlem i Svinesundskommitt6n och ska utse en ledamot och en ersättare
till styrelsen för kommitt6n.

Förslag till beslut på sammanträdet

DanielJensen (KD) föreslår Ludwig Mossberg (M) som ledamot med Ulf Rexefjord (SD) som
ersättare.

Thomas Hagman (S) föreslår Michael Melby (S) som ersättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget om ledamot och finner att valberedningen bifaller dessa.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om ersättare och finner att valberedningen bifaller Daniel
Jensens förslag.

"#::1n"
Yryl

UtdragsbestyrkandeJ
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-L2-07

ÄnrNoe gg Dnr KS 20221497

Nominering av ersättare/representant i styrelsen för Väner-
samarbetet ekonomisk förening från ordinarie föreningsstämma
2023 t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2027

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till ersättare/representant i styrelsen för Vänersamarbetet
2023-2026 nominera

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun är ingår i Vänersamarbetet ekonomisk förening och ska nominera en
ersätta re/representa nt til I styrelsen.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-LL-30, g 34.

Peter Liunodahl
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MELTERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
43

s34 Dnr KS 20221497

Nominering av ersättare/representant i styrelsen för Väner-
samarbetet ekonomisk frirening från ordinarie föreningsstämma
2023 t.o,m. ordinarie föreningsstämma 2027

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare/representant i styrelsen för Vänersamarbetet
2023-2026 nominera

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun är ingår i Vänersamarbetet ekonomisk förening och ska nominera en
ersätta re/representant till styrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Hagman (S) föreslår Peter Ljungdahl (C) som ersättare/representant.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget om nominering av ersättare/representant och finner att
valberedningen bifaller detta.

Peter Liunqdahl

:usterapäS-isn

'Klo^
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-L2-07

Änrnor +o Dnr KS 20221497

Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio
basbelopp) 2O23-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio
basbelopp) för mandatperioden 2023-2026 utse:

Katarina Norgren (s)

Inger Råberg (s)
Claes-Börje Olsson (c)
Joacim Magnusson (KD)

Johan Lorentzon (M)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse fem revisorer för förvaltade donationsfonder
(över tio basbelopp).

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-11-30, 5 35.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
44

53s Dnr KS 20221497

Val av revisorer för förualtade donationsfonder (över tio
basbelopp) 2O23-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för förualtade donationsfonder (över tio
basbelopp) för mandatperioden 2023-2026 utse:

Katarina Norgren (s)

Inger Råberg (s)

Claes-Börje Olsson (c)
Joacim Magnusson (KD)

Johan Lorentzon (M)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse fem revisorer för förvaltade donationsfonder
(över tio basbelopp).

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Hagman (S) föreslår Katarina Norgren (S), Inger Råberg (S), Claes-Börje Olsson (C),

Joacim Magnussom (KD) och Johan Lorentzon (M) som revisorer.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om revisorer och finner att valberedningen bifaller dessa

Justera sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-O7

ÄRrnor +r Dnr KS 20221497

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar - skogs- och jordbruk
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till godemän vid lantmäteriförrättningar för skogsbruk och
jordbruk för mandatperioden 2023-2026 utse:

Zoran Firis (KD)

Thomas Haqman (s)
Sture Bäckström (KIM)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre godemän vid lantmäteriförrättningar
för skogsbruk och jordbruk.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-Lt-30, S 36.
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-30

sida
45

936 Dnr KS 20221497

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar - skogs- och jordbruk
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till godemän vid lantmäteriförrättningar för skogsbruk och
jordbruk för mandatperioden 2023-2026 utse:

Zoran Firis (KD)

Thomas Haqman (s)
Sture Bäcktröm (KIM)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäKige ska utse tre godemän vid lantmäteriförrättningar
för skogsbruk och jordbruk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD) föreslår Zoran Firis (KD) och Thomas Hagman (S) till gode män.

Monica Bosman (KIM) föreslår Sture Bäckström (KIM) till god man.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om gode män och finner att valberedningen bifaller dessa

Justeran sign Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-L2-O7

Änrruoe rz Dnr KS 20221497

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar - tätoftsförhållanden
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till godemän vid lantmäteriförrättningar för tätortsförhållanden
för mandatperioden 2023-2026 utse:

Sture Bäckström (KrM)

Conny Eriksson (sD)
Pål Maqnussen ru)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre godemän vid lantmäteriförrättningar
för tätortsförhå I la nden.

Beslutsunderlag

o Valberedningens beslut 2022-Ll-30, g 37
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRÄOESPNOTO KOLI
Sammanträdesdatum
2022-Lt-30

sida
46

J

g 37 Dnr KS 20221497

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar - tätortsförhållanden
2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till godemän vid lantmäteriförrättningar för tätortsförhållanden
för mandatperioden 2023-2026 utse:

Sture Bäcktröm (KIM)

Conny Eriksson (sD)

Pål Maonussen ry)

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommunfullmäktige ska utse tre godemän vid lantmäteriförrättningar
för tätortsförhå lla nden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Monica Bosman (KIM) föreslår Sture Bäckström (KIM) till gode män.

Ulf Rexefjord (SD) föreslår Conny Eriksson (SD) till god man.

Thomas Hagman (S) föreslår Pål Magnussen (V) till god man.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om gode män och finner att valberedningen bifaller dessa.

n

{Lw
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n 2022-r2-O7

ARENDE 43 Dnr KS 20221497

Val av öveförmyndare och ersättare 2023-2026

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till överförmyndare och ersättare för mandatperioden 2023-
2025 utse:

Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Enligt 19 kap. 5 $ Föräldrabalken framgår att kommunfullmäktige ska utse en överförmyndare
och en ersättare.

Beslutsunderlag

. Valberedningens beslut 2022-tL-30, 5 38

Peter Gunnar Karlsson
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MELLERUDS KOMMUN

Valberedningen

SAM MANTRADESPROTO KOIL
Sammanträdesdatum
2022-LL-30

sida
47

s38 Dnr KS 2022/497

Val av öveförmyndare och ersättare 2023-2026

Valberedningens frirslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att till överförmyndare och ersättare för mandatperioden 2023-
2026 utse:

Ersättare

Sammanfattning av ärendet

Enligt 19 kap, 5 $ Föräldrabalken framgår att kommunfullmäktige ska utse en överförmyndare
och en ersättare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Thomas Hagman (S) foreslår Peter Ljungdahl (C) som öveförmyndare med Gunnar Karlsson
(C) som ersättare.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen om överformyndare och ersättare och finner att valberedningen
bifaller dessa.

hlPeter Gunnar Karlsson

LU
Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-L2-07

ÄRrruoe ++

Nytillkom na med borga förslag

Förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Medborgaförslag om belysning av
hundrastgården i Mellerud

Dnr KS 2022/555

Medborgarförslag om att ta ner ekar i
hundrastgården i Mellerud

Dnr KS 2022/560

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

Dnr KS 20221590

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag.

Inlämnad av

Carina Bengtsson,
Mellerud

Carina Bengtsson,
Mellerud

Ingvar Lisius,
Mellerud

Besvaras av

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
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KOMMUN

Medborgarförslag till Melleruds kommun

Sida I av I

Ärendenummer

lnskickat

Personuppgifter

221112-KSF_13-SU60

2022-11-12 15:O2

Personnummer

Fömamn

Efternamn

Adress
Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Medborgarförslag

Britt Laila Carina

Bengtsson

Jårnvägsgatan 18 Lgh 1002

464 30

Mellerud

carina_bengtsson@yahoo.com

0762763169

En kort beskrivning av ditt förslag

S igneringsi nformation

Skulle vara bra ed nån form av belysning i hundrastgården
speciellt nu på hösten och vintern , nån lampa som tänds
vid 7 på morgonen och släcks vid 22 på källen när man
inte får vara dår längre. Sen har jag pratat med flera om
typ nån medlemsavgift för att kunna komma in i

rasthagen, vi andra år så tröfta på att hela tiden plocka
hundbajs efter andra, ropa till folk som står dår att det är
rökning förbjuden plus sen att vi har en american bully
hund som bitit 4 småhundar i rastgården, måste de betala
en avgift så kanske det går upp ett ljus för dom att dom
också måste sköta sig, som vi andra. Har även en
reporter på TTELA som vill intervjua mig om rastgården,
hon ser på vår hemsida när man skriver och beråttar om
når man plockat bajs och fimpar med mera. Eller bara ett
vanligt lås som man måste köpa en nyckel till är ju också
ett förslag

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2022-11-12 15:02

Britt Laila Carina Bengtsson

Svenska Handelsbanken AB (publ) Customer CA3 vl for
BanklD

2022-11-12 15:O2

ADRESS

Mellerud kommun
Storgåtån 1 1

464 80 Mollerud

IELEFON

0530'180 00
E'FÖST OCHUEBb

kommunen@mellerud.se
www.rnellårud.se
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tr MELLERUDS
KOMMUN

Sida I av I

Medborgarförslag till Melleruds kommun

Ärendenummer

lnskickat

Personuppgifter

221116-KSF _13-UH39
2022-11-16 08.48

Personnummer

Fömamn

Eftemamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Medborgarförslag

I 960081 6-5604

Britt Laila Carina

Bengtsson

Järnvägsgatan 18 Lgh 1002

464 30

Mellerud

carina_bengtsson@yahoo. com

0762763169

En kort beskrivning av ditt förslag

S igneringsi nformation

Jo vi har några ekar i rastgården med som vi skulle vilja
bli av med. Ekollon är giftiga för hundar och andra
djur.Ekollon i större mängd kan orsaka kråkningar, diarrö
och andra förgiftningssymtom hos hundar och andra
djur.Att ekollon är farliga beror på att de innehåller stora
mängder tannin. Tanninet är fråtande och orsakar
inflammation i mag- och tarmkanalens väggar samt
skadar i vissa fall njurama och levern. De lörsta
symtomen på ekollonförgiftning är att hunden hulkar eller
kräks, verkar slö och slutar åta. Efter en stund kan den bli
förstoppad för att sedan inom 2-1O dygn få en tjärliknande
diarr€. Om din hund kräks, får diarr6 eller verkar må dåligt
ska du alltid kontakta veterinär. Visar det sig att din hund
har blivit förgiftad kan en veterinår ge aKivt kol samt
behandla den mot magsmärtorna, förstoppningen och
diar16n.

Ankomsttid:

9ignerat av:

Signerats med persclnnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2022-11-16 08:48

Britt Laila Carina Bengtsson

1 960081 65604

Svenska Handelsbanken AB (publ) Customer CA3 v1 for
BanklD

2022-11-16 O8:48

ELEFON

0530-180 00
ADRESS

Mellerud kommun
Storgatan 1 1

464 80 Mellerud

E+OST OCH hEBB

kommunen@mellerud.se
ww-mellerud.se
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Mellerud, 1 december 2022

,..,,1nbete.rkn.

Medborgarförslag
Kyrkan har en viktig roll i händelse av kris och deltar aktivt i trygghetsarbetet i

kommunen. Kyrkans Hus är en av kommunens prioriterade byggnader, om något
skulle hända och ingår i kommunens beredskapsplaner for olika scenarier.

De förhållanden som råder, om kyrkan skulle behöva ställa upp i ett skarpt krisläge,
kan nog antas vara kaotiska. En våldsam skogsbrand, snökaos, storm, seriekrockar
med dödsfall, en terrorattack...

Få kommer att vara förberedda på vad de ska göra inledningsvis, men åtminstone så
småningom kommer man att hänvisa förvirrade och panikslagna människor till kom-
munens prioriterade byggnader för akut hjälp och information.

En del av de berörda kommer kanske att inte vara invånare i kommunen, utan
människor som bara tänkt passera orten eller stanna en kortare tid.

"Ta dig till Kyrkans Hus!" kommer att vara en meningslös uppmaning till dem, för de
har naturligfuis ingen aning om var denna byggnad finns.

Om det däremot fanns en vanlig vägskylt vid 45:an i höjd med lCA, som pekade i rätt
riktning, skulle mycket vara vunnet för att flora skulle hitta rätt lättare.

Vägskyltar som anger var en kyrka ligger är ju inget ovanligt, så en sådan som visar
vägen till Kyrkans Hus i Mellerud borde inte bryta mot någon förordning eller lag.

@föreslårdärföratt^mankontaktarVägverketochberattfåen
skylt med "Kyrkans Hus" uppsatt vid E 45/lCA Kronan, så främmande hittar dit, inte
minst med tanke på byggnadens roll i eventuella krishanteringar.

"Fröfieamlingsråffi

lngvar Lisius
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng e n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-L2-07

Änrnor +s

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.

. Begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut om val av 2:e vice ordförande
i fullmäktige. Dnr 2022/585.
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