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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 15

ARENDE 1 Dnr KS 20201382

Retroaktiv ansökan om LOK-stöd från Melleruds Innebandyförening

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för LOK-

bidraget. Här framgår för det första att LOK-ansökan för aktiviteter genomförda under perioden
1 januari till och med 30 juni ska lämnas in till kommunen senast den 25 augusti samma år.
Ansökan för aktiviteter genomförda under perioden l juli till och med 31 december ska lämnas

in till kommunen senast den 25 februari året efter. För det andra framgår att för sent
inkommen ansökan inte berättigar till bidrag. Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen
besluta om undantag från denna regel,

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

Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala

föreningslivet, Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida www.mellerud.se/coronaviruset
och innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar till de

lokala föreningarna som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats kanske inte kan
genomföras.

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

Att föreningen lämnat in ansökningarna för sent bedöms inte i detta fall vara hänförligt till
covid-l9. Den retroaktiva ansökan bör därför avslås,

Beslutsunderlag
. Ansökan om bidrag med bilagor.
. Ätgärdspaket för att stötta lokala föreningslive! delegationsbeslut $ 412020.
. Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 den 5 november 2014,
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga
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Datum Diarienummer
2020-07-28 KS 2020/382

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

Kommunstyrelsen

Retroaktiv ansökan om lokalt aktivitetsstöd för zOLg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds Innebandyklubbs retroaktiva ansökan

om lokalt aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019. Beslutet motiveras dels genom

att ansökan är för sent inkommen, dels har föreningen redan beviljats

motsvarande stöd för 2020 och bidraget grundar sig på den aktivitet som

genomförts motsvarande ett normalt år.

Sammanfattning av ärendet
Den ll juni 2020 inkom ett mail från Melleruds Innebandyklubb som bad om

retroaktivt lokalt aktivitetsbidrag (LOK-bidrag) för 2019. Melleruds Innebandyklubb
är förening som bedriver innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och

har funnits i 30 år.

I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och

krav för LOK-bidraget, Här framgår för det första att LOK-ansökan för aktiviteter
genomförda under perioden 1 januari till och med 30 juni ska lämnas in till
kommunen senast den 25 augusti samma år. Ansökan för aktiviteter genomförda

under perioden 1 juli till och med 31 december ska lämnas in till kommunen senast

den 25 februari året efter. För det andra framgår att för sent inkommen ansökan

inte berättigar till bidrag. Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen

besluta om undantag från denna regel.

På grund av för sent inkomna ansökningar informerades föreningen om att de inte

är berättigade LOK-stöd för 2019 samt att kommunen inte utbetalar retroaktiva

ansökningar för året innan.

Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till
det lokala föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida

www.mellerud.se/coronaviruset och innebär bland annat att kommunen är beredda

att betala motsvarande ersättningar till de lokala föreningarna som under 2019

trots att de aktiviteter som planerats kanske inte kan genomföras.

Melleruds kommun har därför beviljat Melleruds Innebandyklubb LOK-stöd för 2020

som grundar sig på aktiviteter genomförda 2019.

Att föreningen lämnat in ansökningarna för sent bedöms inte i detta fall vara

hänförligt till covid-19. Den retroaktiva ansökan bör därför avslås.
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Beslutsunderlag

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

20t4.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Den 11juni 2020 inkom Melleruds Innebandyklubb till kommunen med Wå

retroaktiva ansökningar om LOK-stöd för 2019. Den första ansökan är för
aktiviteter bedrivna under perioden 2019-01-01 - 2019-06-30 som motsvarar

11 684 kronor.

Enligt regler för föreningsbidrag inom kommunstyrelsens område skulle ansökan

vara inlämnad till kommunen senast den 25 augusti 2019. Den andra ansökan är

för aktiviteter bedrivna under perioden 2019-07-01 - 2019-12-31 som motsvarar 11

584 och skulle enligt reglerna vara inlämnad till kommunen senast den 25 februari
2020.

Den 17 juni 2020 svarar Melleruds kommun till föreningen att kommunen inte

kommer utbetala något bidrag retroaktivt för 2019, Motivet är att ansökan är för
sent inkommen samt att kostnaderna för bidrag ska hänföras till respektive år. Av

detta beslut framgår också att kommunen utbetalar LOK-stöd till föreningen i år

motsvarande 2019 års nivå genom kommunens stödpaket för föreningar med

anledning av covid-19.

Den 28 juli skriver Melleruds Innebandyklubb till kommunen på nytt med en

begäran om undantag hos kommunstyrelsen med förklaringen att de är en liten

förening med små resurser men som bidrar till många individers utveckling och

fritidssysselsättning så de behöver få in varenda krona som går för att kunna

fortsätta att utvecklas som förening.

Analys

Kommunens regler för bidrag inom kommunstyrelsens område är tydliga när det
gäller tider för sista ansökningsdatum. Senast den 25 augusti samma år respektive

25 februari året efter ska föreningens ansökan om LOK-stöd vara kommunen

tillhanda. Innebandyklubben har lämnat in sina båda ansökningar för sent när de

inkommer den 11juni året efter. Förseningen bedöms inte härledas till covid-19.

Som kuriosa kan nämnas att regeringen den 1 februari 2020 beslutade om att
covid-19 ska vara en allmänfarlig sjukdom.

Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till
föreningar. Paket innebär för det första att föreningar som beviljats lokalt
aktivitetsstöd för 2020 kommer att få motsvarande nivå som 2019 trots att
föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-19. För

det andra kommer kommunen betala ut drifts- och hyresbidrag till föreningar även

om föreningar behöver ställa in aktiviteter på grund av covid-19. För det tredje kan

föreningar även ansöka om dispens för att lämna in årsredovisningen senare under
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2020. Genom detta paket kan kommunen både anses mildra de ekonomiska

konsekvenserna för föreningarna samt bidra till att dämpa uteblivna intäkter trots
att föreningarnas planerade verksamheter inte helt kan genomföras med anledning

av covid-19 eller genomför på annat vis.

Melleruds kommun har möjlighet att utbetala aktivitetsstöd till Melleruds

Innebandyklubb 2020 motsvarande 2019 även om klubben inte har möjlighet att
genomföra alla planerade aktiviteter under 2020. Innebandyklubben har redan fått
besked om att de erhåller detta bidrag för 2020.

Överväganden

Melleruds Innebandyklubbs LOK-ansökningar för 2019 är för sent inkomna vilket
inte berättigar till bidrag från Melleruds kommun.

Det finns inte utrymme i budget 2020 för ett retroaktivt bidrag för 2019, särskilt

inte om fler föreningar kan antas komma med liknande äskanden,

Covid-l9 bör inte anses ha försenat föreningens möjlighet att ha lämnat in
ansökningarna inom ansökningstiden, varken 2019 eller 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Utredningen finner inga ekonomiska konsekvenser under förutsättning av ansökan

avslås.

Slutsatser

Föreningen redan beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget grundar sig på

den aktivitet som genomförts motsvarande ett normalt år. Kommunstyrelsen bör

avslå retroaktiv ansökan om lok stöd for 2019,

Karl-Olof Petersson

Kommunchef Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00

Dovile, Bartuseviciute@mellerud.se

Beslutet skickas till
Melleruds In nebandykl u bb
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VB: Kommunfil LOK

dick.larsson@vattenfal l.com < d ick.larsson@vattenfal l.com >

Tor 2020-06-1 1 09:50

Till: Medborgarkontoret <medborgarkontoret@mellerud.se>

& 2 bifogade filer (185 kB)

https-lok.idrottonline.se-applications-LOK_Pages-Ansokan(1).PDF; https-lok.idrottonline.se-applications_LOK_Pages_Ansokan.PDF;

Mail till Ulrika
önskar som sagt att få bidrag retroaktiW för 2019 då vi behöver få in varenda krona vi kan till Melleruds lnnebandy Klubb..
Efter att säsongen blivit förkortad pga av rådande pandemiläge så har intäkter försvunnit itakt med tiden.
Önskar som sagt återkoppling kring detta.
Tack på förhand 

:

Med Vänliga Hålsningar 
;

Dick Larsson I

Affårsområdeschef Service Mellan

VATTENFALT;
Vaftenfall $ervices Nordic AB

Växel +46 520-880 00
Mobil +46 70-359 44 36

dick Jarsso n@vatt€nf a ll. com

www.vattenfall.se

Please consider the environmenl

before printing this e-mail

Från: Filip Karlsson <fi lipkarlssonl9ST@ gmail.com>

Skickat: den 1L juni 2B2o a926
Till: Larsson Dick (G5-DB) <dick. larsson@vattenfall.com>
Ämne: Re: Kommunfil LOK

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

God morgon, Tack men filen är tom..,?

Det enda som finns är uppgifter om en uppskapad fil?

Period Skapad Senaste ärende
HT2019 Ja 1-24980"HT2019-1

Från: Filip Karlsson <fi llpksrlssonl9ST@gmail,com>
Skickatr den 11 juni 202Q4632
Till: Larsson Dick {GS-DB) <djqk.larsson@vattenfall,com>

Ämne: Kommunfil LOK

God morgon här kommer filen !

Ha en bra dagl

Mvh Filip

Skapad datum
2020-02-25 22:32:41
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MELLERUDS KOMMUN KOM MUNAL FORFATTN INGSSAM LING FIIK F

Titel
REGLER rön rönenrNGSSTöD (KS OMRÅDE)

Fastställd av KS E 148 Den 5 november 2014 Sida
L:4Ersätter Utbvtt den Siqn

Politisk inriktning för föreningsstödet

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

Allmänna regler för bidragsgivning

För att vara berättigad till bidrag ska föreningen
- öppen för alla som vill delta i föreningens verksamhet och följer föreningens stadgar,
- ha stadgar samt stadgeenligt vald styrelse och revisorer
- bedriva kontinuerlig verksamhet i Melleruds kommun
- bedrivit verksamhet i kommunen i minst sex månader,
- ha minst tio medlemmar,
- föra kassabok enligt bokföringslagens krav, samt
- varje år till Melleruds kommun redovisa årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse
för föregående år inklusive bokslut och revisionsberättelse. Av verksamhetsberättelsen
ska framgå hur många medlemmar föreningen har i bidragsberättigad respektive icke
bid ragsberätti gad ålder.

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

Medlem

Som bidragsberättigad medlem räknas person som är registrerad i föreningen, erlagt
beslutad medlemsavgift, deltagit regelbundet i den av föreningen planerade
verksamheten, samt i övrigt uppfyller de krav som ställs enligt föreningens stadgar.
Som bidragsberättigad medlem räknas inte medlem av tillfällig natur. Exempel på icte
bidragsgrundande medlem: Den som enbart deltar i öppen verksamhet samt person som
löst medlemskort vid entr6n till arrangemang som exempelvis dans, film, teater eller
match.

Föreningen ska förvara medlemsmatrikel under minst fyra år efter verksamhetsårets
utgång,
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MELLERUDS KOMMUN KOM MUNAL FORFATTN INGSSAM LING FI|K F

Titel
REGLER rön rönerurNcssröD (Ks oMRÅDE)

Fastställd av KS E 148 Den 5 november 2014 Sida
2:4Ersätter Utbytt den Siqn

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Genom det kommunala lokala aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd
gruppverksamhet. För att berättigad till aktivitetsstödet ska föreningen vara ansluten till
ätatinerattigad riksorganisation. Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från denna
regel.
Föreningen ska bokföra samtliga aktiviteter man söker aktivitetsstöd för. Av
forteckningen ska framgå aktivitetens art, datum för aktiviteten, deltagarnas namn, kön

och födelsedatum, samt vilka deltagare som deltagit vid varje tillfälle. Redovisning ska
ske på närvarokort eller annat underlag som innehåller motsvarande uppgifter.
Närvarokort eller sammanställning ska vara numrerade för att kunna identifieras på-

ansökningsblanketten. Förening ska förvara närvaroförteckningen under minst fyra år
efter verlisamhetsårets utgång. Närvarokort och ansökningsblankett tillhandahålles av
Med borgarkontoret.
Bidrag ,ltgå. för deltagare från och med hösten det år de fyller sju år till och med det år
de fyller 20 år.

För att berättiga till bidrag ska aktiviteten uppfylla följande krav:
. En sammankomst ska omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare

utöverledare och den ska pågå i minst 60 minuter, inklusive gemensam
samling och avslutning.

. Ledare i bidragsberättigad åtderfår medräknas, men måste fylla minst 13 år
det kalenderår som aktiviteten pågår.

. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd.
Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma
lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.

. Bidrag utgår till aktivitet som arrangeras i sökande förenings regi. Bidrag
utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt, ej heller
till aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

. Bidrag utgår inte till entr6belagda tävlingar eller kommersiella arrangemang
som exempelvis danser, bingo och basarer.

. Bidrag utgår inte till studieciikelsammankomster vilka får kommunalt bidrag i

annan ordning.
Bidrag beviljas normalt med 6 kronor per deltagartillfälle i åldern 7'2O är,
Bidragets stbrlek är beroende av det belopp som årligen budgeteras för ändamålet.

Ansökan
Redovisning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelad på

ålder och kön ska ske på särskild ansökningsblankett.
Deltagartillfällen är summan av deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna
Redovisningsperioder
.LlL - 30/6 med ansökningsdatum senast den 25lB
.t/7 - 3Ut2 med ansökningsdatum senast den 25/2
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.
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MELLERUDS KOMMUN KOM MUNAL FORFATTN INGSSAM LING FI|K F

Titel
REGLER rön rönerurNGSSTöD (KS OMRÅDE)

Fastställd av KS I 148 Den 5 november 2014 Sida
3:4Ersätter Utbvtt den Siqn

Stöd till föreningslokaler

Föreningen kan få bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt
bedrivs verksamhet för barn och ungdom. För handikapporganisationer gäller att
föreningen kan få bidrag för lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet, Även
hembygdsgårdar är berättigade till detta stöd. Rena kansli- eller kontorslokaler är inte
berättigade till bidrag.
Stödet till föreningslokaler regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och
kommunen. Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan
tecknas med automatisk förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet
med vad avtalet stadgar.
Bidragets storlek bestäms med hänsyn taget till följande faktorer:

. De faktiska kostnaderna för hyra, drift o d.

. Andel av föreningens verksamhet som riktas till ungdom. (Gäller ej
handi ka pporgan isationer och hem bygdsgårda r. ). Föreningens intäkter för lokalen.

Bidragen revideras årllgen utifrån antalet bidragsberättigade föreningar och det anslag
som beviljats för bidragsslaget.

Förening som önskar sluta nytt avtal med kommunen om stöd till föreningslokaler gör
detta senast 31 augusti året före det första önskade bidragsåret.

Bidrag till handikapporganisationer

Handikapporganisationer har rätt till kommunalt lokalt aktivitetsstöd och bidrag till
foren i n gslokaler en I igt bestä m melserna ova n.
Till stöd för administration och andra omkostnader utgår dessutom ett medlemsbidrag
med 30 kronor/betalande medlem boende iMelleruds kommun. Bidraget baseras på

antalet medlemmar året före ansökningsåret. Skulle det av kommunfullmäktige beviljade
anslaget inte medge en utdelning enligt antagna regler jämkas bidragen.
Sista ansökningsdag
31 maj varje år. Poststämpelns datum gäller.
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.

Särskilt bidrag

Utöver ovan nämnda bidragsformer kan särskilda bidrag utgå i följande fall:

Bidrag till mycket kostnadskrävande verksamhet riktad till barn och ungdom
(samma åldersgränser som för kommunalt lokalt aktivitetsstöd). Detta bidrag
regleras i avtal och utbetalas på samma sätt som bidrag till föreningslokaler.
Stimulansbidrag för arrangerande av aktiviteter för lovlediga skolungdomar. Detta
bidrag söks i särskild ordning vid varje enskilt tillfälle. Information skickas minst
en månad före varje ansökningstillfälle till föreningen på den av föreningen
uppgivna adressen.

10



MELLERUDS KOMMUN KOM MU NAL FORFATTN INGSSAM LING FI|K F

Titel

REGLER rön rönerurNGSSTöD (KS OMRÄDE)

Fastställd av KS E 148 Den 5 november 2014 Sida
4:4Ersätter Utbvtt den Siqn

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

Frågor"
Fragor

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

Frågor
Frågor om bidrag och utbetalningar besvaras av Medborgarkontoret.

11
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Delegeringsbeslut

5 urlLW\
Åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet

Beslut
Melleruds kommun avser att stödja det lokala föreningslivet med anledning av covid-19 på

följande sätt:

LOK-aKivitetsstöd
För föreningar som beviljas LOK-aktivitetsstöd för 2020 så kommer bidraget utbetalas på

samma nivå som för 2019 trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med
anledning av covid-l9. Förutsättning för utbetalning av LOK- aktivitetsstöd är som vanligt att
föreningar skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och
revisionsberättelse till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska rapportering av genomförda
aktiviteter lämnas som vanligt.

Drifts- och hyresbidrag
Drifts- och hyresbidrag som är beviljade kommer att betalas ut trots att föreningar eventuellt
behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-19. Förutsättning för utbetalning av drifts-
och hyresbidrag är som vanligt att föreningar skickar in årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse och verksamhetsplan för 202Q
till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska rapportering av genomförda aktiviteter lämnas som
vanligt.

Avbokning
Vid avbokning av kommunens idrottshallar och konferenslokaler debiteras ingen avgift.

Dispens att lämna in årsredovisningen senare
Då föreningar kan komma att behöva skjuta på sina årsmöten med anledning av att minska
smittspridning av covid-19, finns möjlighet att ansöka om dispens med att lämna in
årsmötesprotokoll. Om en förening vill ha dispens ska man först kontaKa Medborgarkontoret.

Overuäganden
. Ätgärder beslutas med hänsyn till att lagar och gällande avtal följs
. Likabehandlingsprincipen ska gälla

Beslutet är fattat med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning, antagen 20L7-I2-06,9
225, punK A2:1.

Sammanfattning av ärendet

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

I
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Andersson
Komm unstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Medborgarkontoret
Näringsl ivsuWecklaren
Sam hä I lsbyg g nadschefe n

Ekonomichefen
Turismutvecklaren
Fastighetschef

I

)
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Med vänlig hälsning
Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
Medborgarkontoret
Melleruds kommun

www.mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUN

Från: dick.larsson @vattenfall.com <d ick.la rsson @vattenfall.com>
Skickat: den 20 augusti 2020 17:12
Till: Dovile Ba rtuseviciute <dovile. bartuseviciute@ mellerud.se>
Ämne: Sv: föreningsstöd

Här kommer efterfrågat underlag
Mvh Dick

Från: Dovile Ba rtuseviciute <dovile.ba rtuseviciute@mellerud.se>
Skickat: den 28 juli 2020 15:10
Till: Larsson Dick (GS-DB) <dick. la rsson@vattenfa ll.com>

Ämne: Sv: föreningsstöd

Hei,

Vi kommer göra etl ärende till KS.

Däremot ber vi er omgående komplettera er ansökan så ansökan blir komplett. Ansökan skall innehålla

årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse för 2019 inklusive bokslut och revisionsberättelse.

Med vänlig hälsning
Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
Medborgarkontoret
Melleruds kommun

www.mellerud.se

ilr MELLERUDS
KOMMUN

Hej

Från: d ick.larsson @vattenfall.com <d ick. la rsson @vattenfa I l.com>

Skickat: den 28 juli 2020 09:29
Till: Dovile Bartusevici ute <dovile.bartuseviciute@mellerud.se >; Medborgarkontoret
<medborga rkonto ret@ mellerud.se>
Ämne: Sv: föreningsstöd

Tack för svaret men det var inte det jag förväntande mig.

Då vi är en liten förening med små resurser men som bidrar till många individers utveckling och

fritidssysselsättning så behöver vi få in varenda krona som går för att kunna fortsätta att utvecklas som

förening.

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:254425&frame:l 2020-09-14
14



Page 2 of 3

Med tanke på att vi inte sökte LOK stöd 2019 och haft en mindre verksamhet i gång under VT 2020 så blir vi
på så sätt dubbelbestraffade. Detta känns inte rimligt.

Jag yrkar härmed på ersättning retroaktivt för 2019 trots nedan "beslut" från enhetschef Anna Granlund.

Jag har läst på hemsidan att man kan begära undantag hos kommunstyrelsen. Således vill jag att detta tas

vidare till dem för vidare hantering.

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

Häls. Dick

Vice Ordförande i Melleruds lnnebandy förening

Från: Dovile Ba rtuseviciute <dovile.bartuseviciute@mellerud.se>
Skickat: den 17 juni 2O2O L4:37
Till: Larsson Dick (GS-DB) <d ick. la rsson @vattenfa I l.com>

Ämne: föreningsstöd

Hei,

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

Med vänlig hälsning
Dovile Baftuseviciute
Samhällsvägledare
Medborgarkontoret
Melleruds kommun

MELLERUDS
KOMMUN

Beslut:

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

Vi utbetalar LOK-stöd till föreningen i år motsvarande 2019 års nivå på ett villkor: det är att föreningen måste
uppfyller kraven om både allmänna bestämmelser och kraven för LOK-stöd enligt kommunstyrelsens riktlinjer
för bidrag till föreningar. Detta är ett annorlunda år med tanke på covid-l9. Kommunen stödjer föreningarna
enligt vårt stödpaket.

Med vänlig hälsning
Anna Granlund
Enhetschef
Kommunikation och säkerhet
Melleruds kommun
0530-181 18
www.mellerud.se

lffi'ffxr
http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:2 54425&frame:l 2020-09-14
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Från: dick.la rsson @vattenfal l.com <dick. larsson @vattenfal l.com>
Skickat: den 11 juni 2020 09:50
Till: Medborgarkontoret <med borgarkontoret@ mellerud.se>
Ämne: VB: Kommunfil LOK

Mailtill Ulrika

Önskar som sagt att få bidrag retroaktivt för 2Q79 då vi behöver få in varenda krona vi kan till Melleruds lnnebandy Klubb.

Efter att säsongen blivit förkortad pga av rådande pandemiläge så har intäkter försvunnit i takt med tiden.
Önskar som sagt återkoppling kring detta.
Tack på förhand
Med Vänliga Hälsningar
Dick Larsson

Affärsområdeschef Service Mellan

rE
Vattenfall Services Nordic AB

Växel +46 520-880 00
Mobil +46 70-359 44 36

dick. larsson@vattenfall com
www.vattenfall.se

Please consider the environment
before printing this e-mail

Från: Filip Karlsson <filipkarlssonl9ST@gmail.com>
Skickat: den 11 juni 2020 09:26
Till: Larsson Dick (GS-DB) <dick.larsson@vattenfall.com>
Ämne: Re: Kommunfil LOK

Den tors 77 juni 2020 07:2 1 <dick. larsson @vattenfal l.com> s krev:

God morgon, Tack men filen är tom,..?

Det enda som finns är uppgifter om en uppskapad fil?

Period Skapad Senaste ärende
HT2019 Ja I-24980-HT2019-L

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

Från: Filip Karlsson <filipkarlssonL9ST@gmail.com>

Skickat: den 11 juni 2020 06:32

Till: Larsson Dick (GS-DB) <dick.larsson@vattenfall.com>
Ämne: Kommunfil LOK

God morgon här kommer filen!
Ha en bra dag!

Mvh Filip

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:255230&frame:1 2020-09-14
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Period

HT201 9

Ärendenummer

1-24980-Hr2019-1

lnskickad datum

2020-02-242O:49

lnskickad av

Filip Falander

@
Förening

Melleruds IBK - lnnebandy

Organisationsnummer

862501-1344
Föreningsnummer

24980
Adress

Axgatan 4 Patrik Tellander

46432
MELLERUD

Riksidrottsförbundet

LOK-stödsansökan

Dessa har idag behörighet att skicka in ansökan

Roll Namn

Kassör Ulf Widell

LOK-stödsansvarig Henrik Karlsson

Ordförande Filip Falander

Mobil

0768950050

+46722511533

07352931 55

Ansökan är inskickad

E-Post

ulf.widell@innebandy.se

mellerudsibk@outlook.com

fi lipkarlssonl 987@gmail.com

17



Ansökäh r -zlsso-Hrzo1 s-1

Ansökan för HT201 9 skickades av Filip Falander och mottogs 2020-02-24 20:49. Ärendenumret för denna ansökan är 1-24980-Hf2U9-1

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

Detta är en ansökan för aktiviteter bedrivna under perioden 2019-07-01 -2019-12-31

I de grå rutorna hämtas närvaroregistrerade siffror in. Om föreningen har närvaroregistrerade aktiviteter visas dessa automatiskt i de grå rutorna

I de vita rutorna fyller ni i siffior manuellt, tänk på au underlaget till dessa måste ni spara och kunna visa upp vid en kontroll.

Har ni inte kommit igång med närvaroregistreringen?

Läs mer om hur Närvaroregistrering går till häL(http€lzwww.rlsqrbid6gochstod/lok-stod/narvaroregistreringl)

lnnebandy

Gruppaktiviteter G)

Antal inhämtade

Manuellt inmatade

Summa gruppaktiviteter

Deltagartillfällen O
Flickor

Pojkar

Funktionsnedsatta fl ickor

Fun ktionsnedsatta pojkar

Totaler:

Ledartillfällen O
Kvinnor

Män

Totaler:

Antal aktiviteter med ledarstöd

Varav aktiviteter med extra

ledarstöd

PROGNOS lnnebandy

Godkänd

104

0

104

Totalt antal registrerade/inlästa

$46ila registt'erade/inlästa aktiviteter
(//activity. id rotton I i ne. se/ActivitieslRegisterGrou p?

period ld=23&isLokSource=true)

7-12är

96

0

376

0

0

0

0

0

472

0

13-20 är

0

0

0

0

0

0

104
94

13-16 är

0

0

489

0

0

0

0

0

489

0

21-35 år

14

0

127

0

141

0

17-2o är

13

0

162

0

0

0

0

0

175

0

26- är

66- år

0

0

0

0

0

0

1203

0

229

0

21-25 är

26

0

41

0

0

0

0

0

67

0

0

0

0

0

0

36-50 år 51-65 år

0

0

88

0

0

0

0

0

088

I 421kr i deltagarstöd

2 654kr i ledarstöd (varav 470 kr i extra ledarstöd)

1 1 075kr totalt

18



Gruppaktiviteter

Deltagartillfällen

Ledartillfällen

Gruppaktiviteter med ledarstöd

Varav gruppaktiviteter med extra ledarstöd

Total Varav nälvaroreg Varav manuellt
104 104 0

1 203 1203 0

229 229 0

104 104 0

94940

PROGNOS 1 1075 kr
Detta är en prognos av vad ansökan kommer an ge om den godkänns i sin

helhet.

Den fahiska utbetalningen kan bli annan än prognosen.

Skicka ansökan

Utbetalning önskas till föreningens gironummer: @

Meddelande till LOK-stödsgruppen:

:.i Bankgiro: 5453-6933

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

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

.r Jag är väl medveten om att:

. LOK-stödsgruppen äger rätt att kontrollera ansökans riktighet. Vi som förening ska på anmodan tillhandahålla samtliga handlingar som har

betydelse för ansökan om LOK-stöd.

. LOK-stödsgruppen kan vid kontroll ta in närvarokort, årsmötes- och styrelseprotokoll, stadgar, verksamhetsberättelse, resultat- och

balansräkning, revisionsberättelse, medlemsregister och annat underlag som har betydelse för LOK-stöds beslutet. Underlaget för ansökan ska

sparas enligt Bokföringslagens bestämmelser angående räkenskapshandlingar, dvs i 7 år.

. LOK-stödsgruppen samarbetar med SF, RF-SISU Distrikt och den kommun föreningen tillhör, i frågor av betydelse för bedömning av föreningens

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

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

bidragsperioder avslängs från bidrag.

Vill du läsa m€r om hur RF samlar in, lagrar och delar personuppgifter finns RFs integritetspoliey på www.rf.se

19



Period

w2019
Ärendenummer

1-24980-Vr2019-1

lnskickad datum

2019-08-2413:42

lnskickad av

Filip Falander

Förening

Melleruds IBK - lnnebandy

Organisationsnummer

862501-1344

Föreningsnummer

24980
Adress

Axgatan 4 Patrik Tellander

46432
MELLERUD

ffip Riksidrottsförbundet

LOK-stödsansökan

Ansökan är inskickad

Dessa har idag behörighet att skicka in ansökan

Roll Namn

Kassör Ulf Widell

LoK-stödsansvarig Henrik Karlsson

Ordförande Filip Falander

Mobil

0768950050

+46722511533

07352931 55

E-Post

ulf.widell@innebandy.se

mellerudsibk@outlook.com

fi lipkarlssonl 987@gmail.com
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Ansökäfl r -z4s8o-vrzo1 s-1

Ansökan tör Yf 2il9 skickades av Filip Falander och mottogs 2019-08-241 3:42. Ärendenumret för denna ansökan är 1-24980-W2019-1

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

Detta är en ansökan för ahiviteter bedrivna under perioden 201 9-01-01 - 201 9-06-30

I de grå rutorna hämtas närvaroregistrerade siffror in. Om föreningen har närvaroregistrerade aktiviteter visas dessa automatiskt i de grå rutorna-

I de vita rutorna fyller ni isiffror manuellt, tänk på att underlaget till dessa måste ni spara och kunna visa upp vid en kontroll.

Har ni inte kommit igång med näruaroregistreringen?

Läs mer om hur Närvaroregistrering går till hill(http_sXilryluwj.Sq'bidGgochstod/lok-stod/narvaroregistrering/)

lnnebandy

Gruppaktiviteter O
Antal inhämtade

Manuellt inmatade

Summa gruppaktiviteter

Deltagartillfällen g
Flickor

Pojkar

Funktionsnedsatta fl ickor

Funktionsnedsatta poj ka r

Totaler:

Ledartillfällen O
Kvinnor

Män

Totaler:

Antal aktiviteter med ledarstöd

Varav aktiviteter med extra

ledarstöd

PROGNOS Innebandy

Godkänd

123

Totalt antal registrerade/inlästa

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

123

7-12 år

'13-20 är

0

0

0

0

0

0

123

79

21-35 år

0

0

91

0

91

0

36-50 år

111

0

2

0

113

0

1 3-1

4

0

512

0

0

0

0

0

516

0

al7-20af

31

6 21-25 är

33

0

18

0

0

0

0

0

51

0

26- är

0

1

0

0

0

0

0

1

0

97

0

0

0

0

0

0

a66-

0

0

0

0

0

0

51-65 år

0

0

9

0

1138

0

213I
0

7 966kr i deltagarstöd

2978kr i ledarstöd (varav 395 kr i extra ledarstöd)

1 0 944kr totalt
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Gruppaktiviteter

Deltagartillfällen

Ledartillfällen
Gruppaktiviteter med ledarstöd

Varav gruppaktiviteter med extra ledarstöd

Total Varav närvaroreg Varav manuellt
123 123 0

1 138 1138 0

213 213 0

123 123 0

79790

PROGNOS 10944kr
Detta är en prognos av vad ansökan kommer att ge om den godkänns i sin

helhet.

Den fakiska utbetalningen kan bli annan än prognosen.

Skicka ansökan

Utbetalning önskas titl föreningens gironummer: g ia) Bankgiro: 5453-6933

Meddelande till LOK-stödsgruppen:

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

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

7 Jag ärväl medveten om att:

. LOK-stödsgruppen äger rätt att kontrollera ansökans riktighet. Vi som förening ska på anmodan tillhandahålla samtliga handlingar som har

betydelse för ansökan om LOK-stöd.

. LOK-stödsgruppen kan vid kontroll ta in närvarokort, årsmötes- och styrelseprotokoll, stadgar, verksamhetsberättelse, resultat- och

balansräkning, revisionsberättelse, medlemsregister och annat underlag som har belydelse för LOK-stöds beslutet. Underlaget för ansökan ska

sparas enligt Bokföringslagens bestämmelser angående räkenskapshandlingar, dvs i 7 år.

. LOK-stödsgruppen samarbetar med SE, RF-SISU Distrikt och den kommun föreningen tillhöt i frågor av betydelse för bedömning av föreningens

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

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

bidragsperioder avslängs från bidrag.

Vill du läsa mer om hur RF samlar in, lagrar och delar personuppgifter finns RFs integrltetspolicy på www.rf.se
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MELLERU DS INN EBANDYKLUBB

Tydlig-Synlig-Modig

na

e

UPPDRAG:
Med innebandy för alla gör vi det möjligt att på ett kul, gemensamt och

kravlöst sätt bidra till utveckling fysiskt, psykiskt och socialt.
Att vara goda föredömen på och utanför plan ser vi som en självklarhet!

NULAGE 2019
Styrkor
Anläggning
Bra ledare
Ej resultatorienterade
Enkel sport
Positiv anda
Engagerade ledare
Engagerad styrelse

Svagheter
Styrelsens kontinuitet
För lite PR
lnformationsmaterial
Konkurrens

Kvalitet

Kunska

tödKäm

Kontinuitet

N

u

LK
Ä6
G

E

Koncentration

Kärlek

110-130 medlemmar
Bättre samarbete mellan lagen

Genomföra en intern cup
Alla skall känna till och agera enligt KG

Aktiv och fulltalig styrelse
Fortsätta med klassinnebandyn

rvrÅr- 20L912020

Kontinuerlig PR
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110-130 medlemmar

Bättre samarbete mellan lagen

Genomfiira en intern cup

Alla skall känna till och agera enligt K6

Aktiv och fulltalig styrebe

Fortsätta med klassinnebandyn

Klassinnebandyn för årskurserna
4-6
Starta upp ett lag F/P Grön för
åldrarna 20lL-20L3
Prova på dag för förskoleklassen
och årskurserna 1-3

lnterncup
öppna träningar
Luciatåg t3lL2 på

Herrlagsmatchen
Sargfixare

Genomföra en intern cup för
samtliga spelare och ledare i

klubben

Genomgång av K6 för alla akiva
iuniorlag, Herrlag och Damlag

delar ut denna en gång per
månad

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

Klassinnebandy för årskurserna
3-6

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

Klubben arrangerar en interncup där alla lag och ledare är delaktiga
Varje fredag körs öppna träningar där spelare från alla lag är
välkomna att spela tillsammans
Då det är herrlagsmatch på hemmaplan den L3/t2 passar vi på att
göra ett mixat Luciatåg samt övriga aktiviteter
Lag Blå kommer att vara sargfixare på herrlagets hemmamatcher där
de får kasta in bollar, hjälpa till om sargen går sönder samt ge

handdukar för att torka golv

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

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

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

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

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

L8/t
När ledare finns
Februari

28/L220t9
Fredagar klockan 18.00-19. 15

13/t220L9
Vårterminen

28/1220L9

Regelbundet
Månadsvis

Styrelsemöten enligt schema med tydlir
dagordning
Ledar- och styrelsemöte vid behov
Trivselkvällar, 28/L2 2OI9 samt maj 20i

t8/L2020

Regelbundet
lsamband med
matcher/avslutningar/cuper

Klubben

Samtliga ledare

Klubben

Samtliga ledare

Styrelsen

Styrelsen och

Juniorlaget

Kontinuerlig PR Kontinuerlig PR iolika medier Styrelse och ledare
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Ve rksa m hetsbe rätte lse

Om föreningen
Melleruds innebandyklubb har detta år funnits i gO år. Detta
uppmärksammades genom en jubileumsdag med olika aktiviteter för både
gamla och nuvarande medlemmar.

Föreningen bedriver innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna
med mottot "Innebandy för alla". Det ska ges möjligt att på ett kul,
gemensamt och kravlöst sätt bidra till utveckling fysiskt, psykiskt och
socialt. Det är en självklarhet är att vara goda foredömen både på och

utanför spelplanen.

Styrelse, valberedning och revisorer
Styrelsens sammansättning under säsongen 2OI8/2OL9
Ordförande Filip Falander
Vice ordförande Patrik Tellander
Kassör Ulf Widell - Extern
Sekreterare Linda Larsson
Ledamöter Emma Karlsson

Henrik Karlsson
Annika Wårl6n
Dick Larsson

Valberedning Vakant - Styrelsen
Revisor Vakant - Extern vid behov

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

2009/2OrO
Antal medlemmar:10 st
Ledare : Christoffer Blom
Verksamhet: Träningar

2007 /2008
Antal medlemmar:17 st
Ledare: Linda Hamrin och Christina Callh
Verksamhet och aktiviteter: Seriespel, Hammaröcupen, Träningar

2004/2006
Antal medlemmar:18 st
Ledare: Erika Ed6n, Emma Karlsson, Jenny Mabäcker
Verksamhet och aktiviteter: Seriespel, Linköping Floorball games cup,
Träningar

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

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

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

Domare
Vi har under såsongen påOorjat och utvecklat ett arbete att stärka och
lyfta de föreningsdomare vi har så att de känner motivation och
förtroende för att döma matcher. Vi har tillsatt ansvariga vuxna som finns
till hands under aktuella matcher.

Melleruds innebandyklubb hade 5 utbildade föreningsdomare under
säsongen 2OL8/2O19. Domaransvarig var Filip Falander.
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Sponsorer
Styrelsen har arbetat fram ett nytt sponsorunderlag där det framtagits
olika paket att välja på. ruar man valt paket så binder man sig itre år med
detta. Detta har under den här säsongen enbart använts på nya sponsorer
men kommer under nästa säsong att användas för samtliga sponsorer för
att få bättre kontinuitet, koll och ordning på faktureringar för UåOe

sponsor och kassör.

Klubben har även utvecklat ett nytt sponsorkoncept i samarbete med
Melleruds handbollsklubb. Det kallas för 365-kronorssponsor vilket innebär
att man betalar in 365 kronor vid ett tillfälle vilket är 1 krona per dag
under ett år, och får då en plakett med namn att sätta upp ute i tamburen
i anslutning till matchhallen.

Styrelsemöten och insatser
Styrelsen har under året haft 11 protokollforda styrelsemöten.

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

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

I verksamhetsplanen har klubben haft ett mål att skapa en aktiv och
fulltalig styrelse. Detta Oå Oet varit svårt att få aktiva medlemmar som vill
engagera sig. wålet var därför att arbeta för att få en fulltalig styrelse som
är engagerad samt aktiv och arbetarför klubbens bästa. Även idetta
målet lyftes ett nära samarbete mellan styrelse och ledare.

Det har under säsongen anordnats tre träffar, utöver styrelsemöten, där
styrelse och ledare haft arbete samt trivsel i fokus för att skapa en bra VI-
känsla och ett gott klimat i klubben. Första träffen var en Kick-off där
planer samt organisation diskuterades. Andra träffen hade
verksamhetsplanen som arbetsområde. Tredje träffen var en avslutning
på höstterminen där vi utvärderade arbetet och satte upp riktlinjer inför
vårterminen. Utvärdering av vårterminen samt upprättande av mål för
nästa säsong kommer att genomföras vid en Kick off-dag under augusti/
september,

Styrelsearbetet kommer att lyftas även i kommande verksamhetsplan för
att utvecklas ännu mer. Styrelse och ledare upplever ett stort behov av
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ett fortsatt nära samarbete för att arbetet ska bli så lyckad som möjligt.
Styrelsens medlemsantal behöver utökas så att vi på sikt kan ha alla
poster inom föreningen.

Aktiviteter u nder verksa m hetså ret

K6
Alla lag har jobbat med och försökt agera enligt K6 - Kärlek, Kvalitet,
Kontinuitet, Koncentration, Kämpaglöd och Kunskap

IJ
h

Mellgruds IBK
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Klubben har påborlat att implementerat K6 i verksamhetens samtliga
delar så att det ska bli naturliga och självklara delar i det dagliga arbetet

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

klubben samt att uppmärksamma och visa att de aktiva är viktiga.

Klassinnebandy
Anordnade klassinnebandyn för femte året i rad. Det var totalt åtta lag i

årskurserna 4-6. Detta är ett bra sätt att visa upp att klubben finns och
att eventuellt rekrytera in nya medlemmar i klubben.

30-års jubileum
Klubben uppmärksammade samt synliggjorde att klubben funnits i 30 år
genom olika former av aktiviteter som:

Legendmöte där Melleruds IBK och Billingsfors IBK, lag från 1998, möttes
i en vänskapsmatch.

Utöver den matchen spelade även:
MIBK P09-10 mot Billingsfors IBK P10-11
MIBK P01-05 mot Vänersborgs P03.
Däremellan var det speedshooting-tävlingar, lotterier och annat kul!

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

Avslutande ord från ordföranden

Vi har haft en bra säsong med bra uppslutning över alla lag.
Bra genomford klassinnebandy och interncup!

Medlemsantalet har ökat och intresset för innebandy i Mellerud
verkar öka stadigt i kommunen.
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F

lnledning:
a Filip Falander hälsade välkomna till årsmötet'

$ I Arcmötets öPPnande.
FiliP Falander öPPnade mötet

I

Protokoll

AnSmöfE för Melleruds innebandyklubb

Datum: 19 SePtember 2019
Plats: Tingshuset Mellerud

Närvarande:
Sitt"nOå styrelse: Patrik Tellander, Filip F-alander,.Linda Larsson' Emma Karlsson'

Ledare: Linda Hamrin, Christina Callh, Håkan Andersson, Margareta Lyan, Urban Svens-

son Callh, Erica EdÖn och Jennifer Jonsson

Föräldrar: Nio stYcken.

a

a

$ 2 Val av mötesordfönnde.
Fatrik Tellander valdes till ordförande för mötet'

$ 3 Val av möbssekrcterare.
Erica Eden valdes till sekreterare för mötet'

$ 4 Val av Wå protokolliusterate tillika rösträknare'
[inO" Hamrin och Emma Karlsson valdes tilliusterare och rösträknare

S 5 Godkännande av dagordning.
Arsmötet godkände mötets dagordning-

$ 6 Faststiillande av rösflängd.
öet var många närvarande och alla hade rätt att rösta'

Arsmötet godkände detta-

$ 7 Arsmötets behöriga utlYsande
Mötet har annonserats-ut i Mä[eruds nyheter vid två tillliillen och lagts ut på föreningens

Facebook sida.
Årsmötet godkände att mötet utlysts på rätt sätt'

$ I Styrelsens verksamhetsberättelse'
Firip rätander läste och redogjorde för verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2a18-

2019.
Arsmötet godkände verksamhetsberättelsen' Bilaga 1'

$ 9 Styrelsens rcsultat och balansräkning'
Fitip rännder berattade om den gångna säiongens ekonomi och förklarar varför det ser ut

som det gör.
Foreningän hamnade på ett minus resuftat den gångna.säsongen, defta ay två anled-

ningar. Foreningen fobt" in matchställ till alla lag då behovet fanns och några sponsorer

vade aft avshtå sitt stöd tillföreningen' Bilaga 2'
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o

o

Vid denna punkt får man tipset från en åhörare att föreningar kan söka bidrag från Dals-

lands sparbank, detta tas emot och dokumenteras'

$ I 0 Revisionsberättelse.
önder det gångna åt"i n"r styretsen fått hjälp meo kry.gfrsposten av Ulf Widell från Göte-

;;rg dt;.i tntä tunnits en egän kassör i f6reningen. Ulf kunde ei närvara vid årsmötet och

oårfär uteblev revisionsberafteben. Styrelsen ber att få lägga till revisionsberättelsen till

protokollet som en bilaga senare, detta godkändes av årsmötet. Revisionsberäftelsen

kor*"t att läggas till senast 191031 Bilaga 3'

$ 11 Frågan om ansvatsfrihet för avgåendestyrelse'.
Ärsmtitet-Ueslutade att ge a nsva rsfrihet för verksamhetså ret 20 1 8-20 1 9.

$ 12 Avtackningar.
ltväseråoamoiAnnika wårlen skallavtackas men är ei närvarande vid mötet så detta

kommer att ske vid ett senare tillfälle.

$ 13lnkomna motioner.
lnga inkomna motioner.

$ 14 VerksamheFPlan 2019-2020
[inO" Larsson redogjorde för verksamhetsplanen 2019'202[ Bilaga 4'

Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.

$ l5 Fastställande av medlemsavgifter tör2O2O'2021'

Styretsen bad om mandat att få fastställa medlemsavgifter tör 2020'2021 under våren

ZriZA. Arsmötet gav styrelsen mandat för detta.

$ 16 Val av ordförande.
F,iol"g ti1 ordförande för Melleruds innebandyklubb 2A19-2a2A är Filip Falander-

Arsmöiet beslutade att välia Filip Falander på ytterligare 1 år.

$ t7 Val av styrelseledamöter samt suppleanter'
Ärsmötet beslutade att välja enligt förslagen nedan:

Dick Larsson - vioe ordlörande 1 år.

Ulf Widell - extem Kassör på ytterligare 1 år'

Emma Karlsson - ledamot 1 år med behörighet att ufföra transaktioner.

Linda Larsson - sekreterare '2 är

Henrik Karlsson - ledamot - 1 är

Jennifer Jonsson - ledamot - 2 är

Matilda Ömnehag' suPPleant - 2 är

Patrik Tellander - suPPleant - 2 är

Anna Cecilia Ömnehag - suppleant - 1 år

o

o
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$ 18 Val av revisor.
Styrelsen hade som förslag aft vid behov ta hjälp av en extern revisor.

Arsmötet godkände defta.

$ 19 Val av velberedning.
Styrelsen hade som förslag aft själva vara valberedning ännu ett år.

Arsmötet godkände defta.

g 20 övriga frågor.
lnga övriga frågor.

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

o

o Patrik Tel ordförande

justerarcLinda

sekreterare

Emma Karlsson, iusterare

o

o
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Melleruds IBK

Nettoomsättning
Offentliga rättsliga bidrag
Ärets resultat
Balansomslutning
Antalanställda

Framtida utveckling
Åretsresultat överförs i ny räkning
Balanserat resultat
Accumelerat resultat

Resultaträkning

Rörelsens intåkter
Anmälningsavgifter m. rn.

Offentliga rättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga föreningsintäkter
Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostander
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

Verksamhetens resultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter

Arebresultat

2018-19
277 145kr
23 092kr

113 718 kr
188 424 kr

0,00

1BB 424 kr
113 718 kr
74 746 kr

2018-05-01
2019-04-30

150 040 kr
23 092 kr
62745kr
41 268 kr

277 145kr

242 416kr
93 223 kr
55 224 kr

-kr
390 863 kr

113 7',18 kr

kr

113 718 kr

2019-20
kr
kr
kr
kr

0,00

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 74 706 kr 74 706 kr

Organisationens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och

balansräkning med tilläggsupplysningarna. Alla uttryckes i svenska kronor
där annat ej anges

74 746 kr
-kr

74 706 kr

2019-05-01
2020-04-30

Not.
1

2 kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

kr

kr

kr
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Balansräkning

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- lnventarier
Finansiella anläggningstillgångar
- Aktier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgå nga r
- Lager
- Kundfodringar
- Ovriga fodringar
- Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Balanserat kapital
Arets resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Garantiavgifter
Summa långfristiga skulder

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

Summa eget kapital och skulder

Not
1

2018-05-01
2019-04-30

-kr
-kr
-kr

74 706 kr
74 7A6 kr

74 706 kr

188 424 kr
-kr

113 718 kr
74 706 kr

2019-05-01
2020-04-30

74 706 kr
-kr

74 7AG kr

kr

kr
kr

kr

kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

kr

kr
kr

kr
kr

kr
kr
kr

kr
kr

kr
kr

kr
kr
kr

74706 kr74 7AG kr
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Resultatrapport

MELLERUDS INNEBANDYKLUBB 862501 -1 344

Vald period, Hela räkenskapsåret

Råkenskapsår: 201 8-05-01 - 201 9-04-30

Senaste ver.nr: A1 151, M1

Sida I (2)

Utskriven: 201 9-05-06 1 6:30:54

Perioden

Rörelsens intåkter och lagerföråndring

Nettoomsättning
3010 Försåljning
3066 Sponsorer
3690 Övriga sidointåker
3691 365 Sponsorer

S:a N.ttoomslttning

Aktlverat arbete för egen råkning
3890 Medlemsintåkter
3891 lntäh Cafö

S:a Aktiverat arbete för egen råkning

Övriga rörelselntäkter
3985 Erhållna statliga bidrag
3989 Övriga erhällna bidrag

S:a övriga rörelselntåkbr

S:a Rörelsens intåkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader

Råvaror och fömödenhebr
4O'10 lnköp maleriel och varor
4020 Hallhyra
4030 KostoLogt
4040 lnköp Material
4601 Utbildning

S:a Råvaror och fömödenheter

Bruttoresultat
övrQa ertema kostnader

5210 Serieavgiter
5230 Licenser
58(Xl Resekostnader
5910 Annonsering
6250 Porto
6540 lT-tjänsler
654 1 Redovisningsprogram
6570 Bankkostnader, momsfria

S:a Öwiga extem. kostnader

Personalkostnader
71'10 Arvode Domare/bänare

S:a Personalkostnader

8:a Röllb.na kiltnrabr

Rörelserssultat före avskrivningar

Rörelseresultat efter avskrivningar

63 930,00
58 500,00
't6 950,00
10 660,00

150 040,00

62745.04
41 268,00

10.1 013,00

22 991,58
100,00

23 091,58

277 141,58

-38242,s8
-51610,00
-5 962,00

-122 83't,00
-23770,00

-242 415,58

34 729,00

-20 950,00
-16160,00
{3 867,00
-6 594,00

-180,00
-139,00

-1430.00
-3 903,00

-93 223,00

-55 224,A0
-55 224,00

-390 862,68

-113 718,00

-113 718,00
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Resultatrapport

MELLERUDS INNEBANDYKLUBB E62501 -1 344

Vald period: Hela råkenskapsåret

Räkenskapsår 2018-05-01 - 20'19{4-30

Senaste ver.nn A1 151 , M1

Sida 2 (2)

Utskriven: 201 9-05-06 1 6:30:54

Perioden

Resultat före finansiella intåkter och kostnader

Resultat efter finansiella intåkter och kostnader

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Resultat före skatt
Beäknat resultat:

-113 718,00

-ll3 718,00

-1{3 718,00

-ll3 718,00

-113 718,00
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Balansrapport
MELLERUDS INNEBANDYKLUBB 862501-1 344

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 201 8-05-01 - 201 9-04-30

Senaste ver.nr: A1 151, M1

Sida 1 (1)

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

lngående balans lngående saldo Perioden Utgåendesaldo

TILLGAITGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

1930 Förenirqskonto

1940 Placeringskonto

S:a Kassa och bank

S:a Omsåttningstillgångar

S:A TILLGANGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Egpt kapital

Behmerat kapital

2068 Mnst/Frlust bregående år

S:a Balanserat kapital

S:a Eget kapital

S:A EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Beråknat rcsultat:

188123,73 188 423,73 -111718,00 74705,73

188 't23,73 1E8 123,73 -113 71E,00

175926,23

12 497,54

188 123,73

-'t88 423,73

-188 129,7t

175926.23

12 497,50

188 423,73

-188 423.73

-188 423,73

-169 546,00

55 828,00

-113 718,00

0,00

0,00

6 380,23

68 325,s0

74 705,73

74 705,73

-188 423,73

-188 423,73

-188 423,73 -IEE 123,73

-188123,73 -188123,7t

0,00 -188 423,73

0,00 -188 12?,73

0,00 -113718,00 -113 718,000,00
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MELTERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n 2020-09- 1 5

ARENDE 2 Dnr KS 20201207

Ansökningar om medel i projekt Jobbredo

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att tilldela 12 000 kronor/månad till Kultur- och utbildnings-
förvaltningens enhet Särskolan för att anställa en person på 100o/o med nystartsjobb under
12 månader.

Sammanfattning av ärendet

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen
försörjning.

Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd.

Arbetsmarknaden har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de
som står långt ifrån arbetsmarknaden.

För att kunna uWeckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd,
detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen
försörjning.

Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Besparing
sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd.

Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader
för försörjningsstöd. Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få
egen försörjning.

Beslutsunderlag

r Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Projekt Jobbredo, beslut om utbetalning

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att tilldela 12 000 kronor/månad till Kultur- och utbildnings-
förvaltningens enhet Särskolan för att anställa en person på 100oZo med nystartsjobb under
12 månader.

Sammanfattning av ärendet

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen

försörjning.

Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd.

AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt
ifrån arbetsmarknaden.

För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd,
detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen

försörjning.

Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utuecklingsmedel. Besparing

sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd.

Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader
för försörjningsstöd. Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få
egen försörjning.

Beslutsunderlag

. Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-09-14 KS 20201207

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se40
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Arbetsmarknads-
enheten
MELLERUDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Förslag till beslut att tilldela 12000:-/månad till Kultur och utbildningsförvaltningen enhet Särskolan

för att anställa 1 person pä 1O0% med nystartsjobb under 12 månader.

Sammanfattning av ärendet

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån

arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen försörjning

Beslutsunderlag

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd.

AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt ifrån
arbetsma rknaden.

För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning så

behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd, detta i sin

tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen försörjning.

Analys

Äterkommande rapporter sker till KS vid varje sammanträde, för detta ändamål erfordras ca 15 min

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för anställningen finansieras från KS utvecklingsmedel. Besparing sker i minskad

utbeta lning av försörjningsstöd.

Detta redovisas i sin helhet vid varje KS

Slutsatser

Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader för
försörjningsstöd.

Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få egen försörjning.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-15

ÄRrnoe g

Provsmakning - Energibarstävling

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna i arbetsutskottet ska provsmaka energibars och agera jury itävlingen.
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MELTERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g e n 2020-09-15

ARENDE 4 Dnr KS 20201556

Projekt Vä rmeboxa r Ängenäs, sta ft besked

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
starta projektet Värmebokar Ängenäs och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Vi är i behov av fler värmeskåp för mattransporten från Rådaköket till Ängenäs tre
mottagningskök. Dessa värmeskåp är tvådelade med både värme och kyla i samma skåp, Så

istället för att vi skulle behöva köpa fyra skåp räcker det med Wå.

Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.

Projektet beräknas pågå från l till 30 september 2020.

Beslutsunderlag
o Projektbeskrivningmedkostnadskalkyl
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbygg nadschefen
Enhetschefen Kost/service
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I ls byg g nadsförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2020-09-04

Sida

1 (1)

Komm unstyrelsens arbetsutskott

Projekt Värmeboxa r Angenäs

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Värmebokar Ängenäs och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Vi är i behov av fler värmeskåp för mattransporten från Rådaköket till Ängenäs tre
mottagningskök. Dessa värmeskåp är tvådelade med både värme och kyla i samma skåp, Så

istället för att vi skulle behöva köpa fyra skåp räcker det med två.

Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget,

Projektet beräknas pågå från I till 30 september 2020.

Beslutsunderlag
o Projektbeskrivning med kostnadskalkyl

Martin Zetterström
En hetschef Kost/service

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148844



PROJEKTBESKRMING - Investeringsprojekt
Underlag för igångsättningsbeslut av behörig nämnd.

Projekt: Vä rmeboxa r Ängenäs
Bakgrund/Inledning
Vi är i behov av fler värmeskåp för mattransporten från RådakOket till Ängenäs tre
mottagningskök. Dessa vårmeskåp är tvådelade med både värme och kyla i samma skåp. Så
istället för att vi skulle behöva köpa fyra skåp räcker det med två.

Förväntat resultat
Förväntat resultat är att vi kommer ha värmeskåp som håller maten i godkänd temperatur under
tra nsporten.

Tidsram
Projektstart
Klart:

..[2020-09-01]

.. [2020-0e-30]

Upphandling
inköpet sker på befintliga avtal inom SKL Kommentus

Ansvariq

Upphandlingsfrågor:
Avtalsfrågor:
Sakfrågor: Martin Zetterström
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-15

Änrruor s Dnr KS 20201557

Projekt Buff6lina Åsens skola, staftbesked

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Buffdlina
Äsens skola och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Vår nuvarande buffölina har en kyl del som inte håller tillräckligt med kyla samt en värme del
som har gått sönder pga. ålder. Det är enda skolan vi inte har en vattenautomat i matsalen,
vilket gör att det blir mer hygieniskt att ta vatten. I dag används det kannor med vatten.

Syftet är att få en buffdlina som håller kraven från livsmedelsinspektörerna.

Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.

Projektet beräknas pågå från 22 september till 31 oktober 2020.

Beslutsunderlag

o ProjeKbeskrivning med kostnadskalkyl
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Projekt Buff6lina Åsens skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att stafta
projektet Buff6lina Åsens skola och lämna en slutredovisning när projektet är sluttöft.

Sammanfattning av ärendet
Vår nuvarande buffdlina har en kyl del som inte håller tillräckligt med kyla samt en värme del som har gått

sönder pga. ålder. Det är enda skolan vi inte har en vattenautomat i matsalen, vilket gör att det blir mer

hygienisK att ta vatten. I dag används det kannor med vatten.

Syftet är att få en buffölina som håller kraven från livsmedelsinspektörerna.

Medel behöver omfördelas mellan Kyl/frys Nordalsskolan och Buffdlina Åsens skola.

Efter inkommen offeft så var det dyrare än beräknat

Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.

Projektet beräknas pågå från 22 september till 31 oktober 2020

Beslutsunderlag
. Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
. Omfördelning mellan projekt

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Samhällsbygg nadschefen
En hetschefen Kost/service
Ekonom sam hä llsbyggnadsförva ltningen

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbyggnadsförvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-09-04

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Matin ZetLerström
En hetschef Kost/service

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltnin gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se47



PROJEKTBESKRMING - Investeringsprojekt
Underlag för igångsättningsbeslut av behörig nämnd.

Projekt: Buff6lina Åsens skola
Bakgrund/Inledning
Vår nuvarande buff6lina har en kyl del som inte håller tillräckligt med kyla samt en värme del som
har gått sönder pga. ålder. Det är enda skolan vi inte har en vattenautomat i matsalen, vilket gör
att det blir mer hygieniskt att ta vatten. I dag används det kannor med vatten.

Syfte/Mål
Syftet är att få en buffdlina som håller kraven från livsmedelsinspektörerna

Förväntat resultat
Få en väl fungerande matsituation, så det blir både hygieniskt och smidigare att ta mat för barnen

Tidsram
Projektstaft
Klart:

12020-09-221
[2020-10-31]

Upphandling
inköpet sker på befintliga avtal inom SKL Kommentus och upphandling behövs inte.

Ekonomi
Medel behöver omfördelas mellan Kyl/frys Nordalsskolan och Buft6lina Åsens skola.
Efter inkommen offert så var det dyrare än beräknat.

Ansvarig

Upphandlingsfrågor:
Avtalsfrågor:
Sakfrågor: Martin Zetterström
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-15

Änrro: e Dnr KS 20201558

Projekt Diskmaskin Lunden, staftbesked

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet
Diskmaskin Lunden och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Vi är i behov av fler värmeskåp för mattransporten från Rådaköket till Ängenäs tre
mottagningskök, Dessa värmeskåp är Wådelade med både värme och kyla i samma skåp. Så

istället för att vi skulle behöva köpa fyra skåp räcker det med två,

Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget,

Projektet beräknas pågå från 1 till 30 september 2020,

Beslutsunderlag
. Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
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Projekt Diskmaskin Lunden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Diskmaskin Lunden och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Vi är i behov av fler värmeskåp för mattransporten från Rådaköket till Ängenäs tre
mottagningskök. Dessa värmeskåp är tvådelade med både värme och kyla i samma skåp. Så

istället för att vi skulle behöva köpa fyra skåp räcker det med två.

Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.

Projektet beräknas pågå från 1 till 30 september 2020

Beslutsunderlag
. Projektbeskrivning med kostnadskalkyl

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g nadschefe n

Enhetschefen Kost/service
Ekonom sam häl lsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2020-09-04

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Martin Zetterström
Enhetschef Kost/service

Postadress
Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförva ltn i ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se50



PROJEKTBESKRIVNING - Investeringsprojekt
Underlag för igångsättningsbeslut av behörig nämnd.

Projekt: Diskmaskin Lunden
Bakgrund/Inledning
Diskmaskinen på Gamla Lunden behövs bytas. Vi har lagat den många gånger och det är tredje
köket som denna maskin står i. Maskinen används från morgonen till eftermiddagen.

Syfte/Mål
Få en modernare, mer energisparande och effektivare diskmaskin,

Förväntat resultat
Förväntat resultat är att vi kommer att ha diskmaskin i många år framåt

Tidsram
Projektstart
Klart:

L2O2O-Oe-22)
[2020-10-30]

Upphandling
inköpet sker på befintliga avtal inom SKL Kommentus och upphandling behövs inte

Ansvario

Upphandlingsfrågor:
Avtalsfrågor:
Sakfrågor: Martin Zetterström
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen 2020-09-15

Änrnor z Dnr KS 2018/385, KS 2019/157, K520201174

Omfördelning av medel från projekt VA ledningar Snickargatan
och Ovidkommande vatten 2O2O till projekt VA Västerråda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner omfördelningen av projekt VA ledningar
Snickargatan och Ovidkommande vatten 2020 och öveflyttar medel till projekt VA Västerråda.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 6 juni 2018, $ 260 om att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att starta projekt VA Västerråda.

Enligt projektering är det i projekt Västerråda en ny förlängning och en ledningsförnyelse, Nya
förlängningen har delats mellan Västerråda Handel och Melleruds Kommun. Ledningsförnyelsen
på 1,8 mkr var i ursprungsplanen tänkt att täckas genom att omfördelning från projektet
ovidkommande vatten.

Då ovidkommande vatten i vårt spillvattensystem är ett kostsamt projekt förslås att även flytta
pengar från VA ledningar Snickargatan (som även det handlade 50o/o om ledningsförnyelse) och
på så sätt frigöra mera pengar till ovidkommande vatten.

Beslutsunderlag
r Förslag på omfördelning mellan investeringsprojekt.
. Sam häl lsbygg nadsförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Komm u nstyrelsens a rbets utskott

Omfördelning medel från projekt VA Iedningar Snickargatan och
Ovidkommande vatten 2O2O till projekt VA Västerråda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner omfördelningen av projekt VA ledningar

Snickargatan och Ovidkommande vatten 2020 och överflyttar medel till projekt VA Västerråda.

Sammanfattni ng av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 6 juni 2018, 5 260 om att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag

att starta projekt VA Västerråda.
Enligt projektering är det i projekt Västerråda en ny förlängning och en ledningsförnyelse. Nya

förlängningen har delats mellan Västerråda Handel och Melleruds Kommun. Ledningsförnyelsen
på t,B mkr var i ursprungsplanen tänkt att täckas genom att omfördelning från projektet

ovidkommande vatten. Då ovidkommande vatten i vårt spillvattensystem är ett kostsamt
projekt förslås att även flytta pengar från VA ledningar Snickargatan (som även det handlade

50o/o om ledningsförnyelse) och på så sätt frigöra mera pengar till ovidkommande vatten.

Beslutsunderlag
. Förslag på omfördelning mellan investeringsprojekt

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen
Enhetschef VA

Ekonom sam häl lsbygg nadsförva ltningen

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbygg nadsförvaltni ngen

Datum Diarienummer
2020-08-31 KS 2018/385

KS 20L9lrs7

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Anders Broberg
Enhetschef VA

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se53



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 1 5

ÄReNOr g Dnr KS 20201529

Fjärrvärme Klacken i Mellerud, fördelning av investering

Förslag till beslut

Arbetsutskottet/Kommunstyrelsen beslutar att godkänna helhetslösningen och ge
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fördela investeringen i investeringsbudgeten för
åren202L-2024.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka
behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor. Dagens oljepanna är för liten för
att täcka behovet vid störning och måste bytas.

Nya tuffare emissionskrav har beslutats på nationell och EU-nivå vilket innebär att utbyte av
våra två flispannor och nedstängning av flispannan på Rådaskolan är ett måste,

Beslutsunderlag
. "Förstudie, Melleruds fjärruärme Utökad produktionskapacitet vid Klackens panncentral

2020-08-19" Framtagen i samarbete med Erik Österlin Energikonsult AB.

o Sam hä I lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
r Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, 9273.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-08

sida
9

5273 Dnr KS 20201529

Fjärruärme Klacken i Mellerud - framtidsstudie

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka
behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor. Dagens oljepanna är för liten för
att täcka behovet vid störning och måste bytas.

Nya tuffare emissionskrav har beslutats på nationell och EU-nivå vilket innebär att utbyte av
våra Wå flispannor och nedstängning av flispannan på Rådaskolan är ett måste.

Beslutsunderlag
. "Förstudie, Melleruds fjärruärme Utökad produktionskapacitet vid Klackens panncentral

2020-08-19" Framtagen i samarbete med Erik österlin Energikonsult AB.
. Sa m hä I lsbygg nadsförvaltn i n gens tjä nsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ndes Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Fjärrvärme Klacken i Mellerud - framtidsstudie

Förslag till beslut
Godkänna helhetslösningen och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
fördela investeringen i investeringsbudgeten för åren 202I-2024.

Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet

för att täcka behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor. Dagens

oljepanna är för liten för att täcka behovet vid störning och måste bytas.

Nya tuffare emissionskrav har beslutats på nationell och EU-nivå vilket innebär att
utbyte av våra två flispannor och nedstängning av flispannan på Rådaskolan är ett
måste.

Beslutsunderlag
"Förstudie, Mel leruds fjä rrvä rme Utökad prod u ktionska pacitet vid Klackens

panncentral 2020-08-19" Framtagen i samarbete med

Erik österlin Energikonsult AB

Beskrivning av ärendet
Mer detaljer som bakgrund, analyser, ekonomiska konsekvenser, tidplan och

slutsats framgår av bilagd förstudie.

Mer fördjupade studier är framtagna och finns hos förvaltningen om behov finns.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas till venr beslutet ska skickas

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbygg nadsförvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-2r KS 20201s29

Peter Mossberg

Enhetschef Fastighet och Fjärrvärme
0530-181 89

Peter. mossberg@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhäl lsbyggnadsförvaltni ngen

464 BO MELLERUD 56



METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

ARENDE 9

Personalfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om a ktuella personalfrågor.

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-15
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2020-09- 1 s

ARENDE 10 Dnr KS 202014L6

Rekrytering av socialchef, återrappoft

Sammanfattning av ärendet

Då socialchefen Malin Johansson har slutat sin anställning har kommunen genomfört ett
rekryteringsarbete för att tillsammans med Bengtsfors kommun kunna anställa en ny
gemensam förvaltningschef för de båda kommunernas socialförvaltningar.

19 personer har sökt tjänsten och tre har intervjuats.

Arbetsutskottet beslutade den B september 2020, $ 282, att

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med socialnämndens ordförande och
Bengtsfors kommuns representanter, fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd
diskussion och

2. ge kommunchefen i uppdrag att genomfdra förhandlingar med fackliga organisationer och
förbereda anställningsavtal.

3. uppdraget återrapporteras vid arbetsutskottets sammanträde den 22 september 2020.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, g2BZ.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-09-08

Dnr KS 20201416

sida
19

s 282

Rekrytering av socialchef

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet besluta r att

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med socialnämndens ordförande och

Bengtsfors kommuns representanter, fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd
diskussion och

2, ge kommunchefen i uppdrag att genomföra förhandlingar med fackliga organisationer och
förbereda anställningsavtal.

3. uppdraget återrapporteras vid arbetsutskottets sammanträde den 22 september 2020.

Sammanfattning av ärendet

Då socialchefen Malin Johansson har slutat sin anställning har kommunen genomföft ett
rekryteringsarbete för att tillsammans med Bengtsfors kommun kunna anställa en ny

gemensam förvaltningschef för de båda kommunernas socialförvaltningar.

19 personer har sökt tjänsten och tre har intervjuats.

Kommunchefen redogör för genomförd referenstagning tillsammans med berörda parter m.m,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag
att, tillsammans med Bengtsfors kommuns representanter, fortsätta beredningen av ärendet
utifrån förd diskussion och redovisning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
Kommunchefen

ndes sig Utdragsbestyrkande

59



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-15

ARENDE 11 Dnr KS 20201547

Komm u nstyrelsens må I 2O2L, återra pport

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges mål.
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år i juni.

Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A,R.T - modellen. Målen
redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.

Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året,

Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter.

Arbetsutskottet beslutade den B september 2020, g 281, att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till målför kommunstyrelsen 2021
utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.

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

Kommunchefen och ekonomichefen lämnar en återrapport av pågående arbete.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, 5 281.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammantrådesdatum
2020-09-08

t<s20201547

sida
18

s 281

Kommunstyrelsens mål 2021

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

l. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till målför kommunstyrelsen 2021

utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.

2. uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober och

kommunstyrelsens sammanträde den 9 oKober 2020.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må|.

KommunfullmåkUge beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år ijuni.

Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förualtningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M,A.R.T - modellen. Målen

redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.

Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska

vara uppffllda för att vara godkint. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året.

Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål

diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans

med nämndens förslag till taxor och avgifter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till mål för kommunslyrelsen 2021

utifrån redovisat förslag och förutsiiftningar samt förd diskussion.

2. uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 5 oktober och

kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2420,

Eeslutsgång

Ordföranden frtgar fr förslaget och finner att arbetsutskoftet bifaller detta.

Beslutet skickac till
Komrnunchefen

sign Utd ragsbestyrka nde

61



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-1 5

Änrnor rz Dnr KS 20201289

Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2O2O och året ut att användas tilljulhälsning till äldre och
ensamma

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

Tidigare har något arvode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år.

Kommunfullmäktige har den 25 september 2019, S 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta
beslut framgår arvodesberedningens överväganden,

Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt
den förtroendevalde finner lämpligt,

Beslutsunderlag
. Motion.
. Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar
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Kommunfullmäktige

Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2O2O och året ut att användas till julhälsning till äldre och
ensamma

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

Tidigare har något arvode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år.

Kommunfullmäktige har den 25 september 20L9, S 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta
beslut framgår arvodesberedningens överväganden.

Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt
den föftroendevalde finner lämpligt.

Beslutsunderlag
. Motion.

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till
Berny Dahlberg (SD

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-05-12 KS 20201289

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se63
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Motion från StI'Mellerud

Med tanke på hur privatpersoner ställer upp och donerar, volontär arbetar och så vidare för de äldre

ensamsittandes skull borde det inte vara orimligt att politikerna som sitter i kommunfullmäktige drar sitt

stå till stacken.

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

Vi föreslår därför att:

Samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på 200 kronorfullmäktigemöte från och

med Maj månad 2020 och året ut.

Den samlade summan av detta används till att sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre

och ensamma målgruppen.

2020-04-19

rny rg

För
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-15

ÄRruoe rg Dnr KS 20201550

Sa mma nträdespla n för komm unfu I lmä kti ge, kommunstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoräd 2O2L

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige fastställer sammanträdesplan 202 1 enligt följande :

Kommunfullmäktige

Ons 27 januari Ons 21 april Ons22 september Ons 19 oktober

Ons 24 februari Ons 26 maj Ons 17 november

Ons 24 mars Ons 22 juni Ons 15 december

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

Kommunstyrelsen

Ons 13 januari Ons 7 april Ons 11 augusti Ons 6 oktober

Ons 10 februari Ons 5 maj Ons B september Ons 2 november

Ons 10 mars Ons 9 juni Ons 1 december

Kom m unstyrelsens arbetsutskott

Tis 12 januari Tis 6 april

Tis 26 januari Tis 20 april

Tis 9 februari Tis 4 maj

Tis 23 februari Tis 25 maj

Tis 9 mars Tis B juni

Tis 23 mars Tis 22 juni

Tis 10 augusti

Tis 24 augusti

Tis 7 september

Tis 21 september

Tis 5 oktober

Tis 19 oktober

Tis 2 november

Tis 16 november

Tis 30 november

Tis 14 december

Tis 4 oktober

Tis 5 oktober

Kom m unstyrelsens arbetsutskott (ekonom i)

Mån B mars Tis 6 april

Tis 9 mars

Miljö- och hälsorådet

Mån 15 februari Mån 17 maj Mån 13 september Mån 6 december

Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
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MELTERUDS KOMMUN

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

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 1 5

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

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse med bilaga.
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MELLERUDS
KOMMUN

Kom m unstyrelsens arbetsutskott

Tis 12 januari Tis 6 april

Tis 26 januari Tis 20 april

Tis 9 februari Tis 4 maj

Tis 23 februari Tis 25 maj

Tis 9 mars Tis B juni

Tis 23 mars Tis 22 juni

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-09-02 KS 2020/ss0

Sida
1 (3)

Kommunstyrelsen

Sa m ma nträdespla n för kom m u nfu I I mäktige, ko m m u nstyrelsenl
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige faststäl ler samma nträdesplan 202 1 enligt följande :

Kommunfullmäktige

Ons 27 januari Ons 21 april Ons 22 september Ons 19 oktober

Ons 24 februari Ons 26 maj Ons 17 november

Ons 24 mars Ons 22 juni Ons 15 december

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

Kommunstyrelsen

Ons 13 januari Ons 7 april Ons 11 augusti Ons 6 oktober

Ons 10 februari Ons 5 maj Ons B september Ons 3 november

Ons 10 mars Ons 9 juni Ons 1 december

Kom m unstyrelsens a rbetsutskott (ekonomi)

Mån B mars Tis 6 april

Tis 9 mars

Tis 10 augusti

Tis 24 augusti

Tis 7 september

Tis 21 september

Tis 5 oktober

Tis 19 oktober

Tis 2 november

Tis 16 november

Tis 30 november

Tis 14 december

Tis 4 oktober

Tis 5 oktober

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148867
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MELLERUDS
KOMMUN

Kad Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-09-02 KS 2020/ss0

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

Sida

2 (3)

Miljö- och hälsorådet

Mån 15 februari Mån 17 maj Mån 13 september Mån 6 december

Sammanfattning av ärendet

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

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

Beslutsunderlag
o Kalender 2021.
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Januari 2021 Juni 2021
T T UBKiCK KSAU

O 2 Ubkick KS

T3
F4
L5
S 6 Sveriges nationaldag

M7 23

T 8 KSAU

o9rs
T10

F11

LT2

s13
Mt4 24

T L5 UEkick KSAU

O 16 UBkick KF

r17
F18

119

s20
M21 25

T 22 g5ag

O23 KF

r24
F 25 Midsommarafton

L 26 Midsommardagen

s27
M28 26

T29

o30

Maj 2021
L 1 Första maj

s2
M3 18

r + KSAU

o sKs
T6
F7
L8
s9
M10 19

T11

O 12 Prognos 1 klar

T 13 Kristi himmelsfärdsdag

FL4

115

s16
Mt7 20

r 18 U6kick KSAU

O 19 UBkick KF

r20
F2T

L 22 Pingstafton

S 23 Pingstdagen

M24 2L

T 25 KSAU

O26KF

T27

F 28 Sista dag ndn.protokoll

L29

s30
M31 22

April2021
T1
F 2 Långfredagen

L 3 Påskafton

S 4 Påskdagen

M 5 Annandag påsk 14

T 6 KSAU + Tjm förslag

oTrs
T8
F9
110

s11
M12 15

T 13 UBkick KSAU

O 14 UBkick KF

T15

F16

LL7

s18
M19 16

T 20 KSAU

O21 KF

T22

F23

L24

s25
M26 L7

T 27 UEKICK KSAU

Q 28 UEkick l(S

T29

F 30 Valborgsmässoafton

Mars 2O21

M1 9

r 2 Ubkick I(SAU

O 3 UBkick I(5

T4
F5
L6
s7
M 8 KSAU bokslutsdialog 10

T 9 rslu+rsAU bokslutsdialog

O1069

T11

Ft2

113

s14
M15 11

r L6 Ubkick t(s/tU

O 17 UEkickKF

T18

F19

L20
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Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 1 5

Änenor r+ Dnr KS 20201566

Yttrande över Starkare kommuner - kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger yttrande över slutbetänkandet av Starkare
kommun - kapacrtet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:B/ enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade i februari 2017 att tillkalla en parlamentarisk kommitt6 för att utarbeta
en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina
utmaningar. Strategin ska bygga på en fördjupad analys av hur befintliga och framtida
utmaningar bör mötas, samt om, och i så fall vilka, strukturella förändringar som är
nödvändiga. Kommittdn ska mot bakgrund av denna analys föreslå vilka åtgärder som bör
vidtas och hur en genomförandeprocess kan utformas. I direktiven framhålls bland annat ffra
specifika strukturella åtgärder som kan bidra till att stärka kommunernas förmåga att möta
samhällsuWecklingen: kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade
u ppg ifter, sa mt en asymmetrisk a nsva rsfördel n ing.

För att kommunerna ska kunna möta samhällsuWecklingen krävs att de har en kapacitet som
står i proportion till dels de uppgifter som ska utföras, dels till den seruice och välfärd som
invånarna har rätt till. Kommunerna ställs dock inför stora utmaningar, bland annat till följd av
den demografiska utuecklingen och den snabba urbaniseringstakten.

Utmaningarna ökar för det stora flertalet av Sveriges kommuner samtidigt som skillnaderna
mellan olika typer av kommuner blir större. Ekonomi och kompetensförsörjning blir alltmer
problematiska frågor att hantera de kommande åren, men det handlar också om förmågan att
upprätthålla kvaliteten på verksamheten, klara investeringsbehoven, ta tillvara potentialen hos
utlandsfödda samt hantera och förebygga klimatförändringar.

Utredningen gör en åtskillnad mellan kommunernas driftskapacitet och kommunernas
utvecklingskapacitet och menar att det inte räcker för en kommun att ha en driftskapacitet i

den meningen att man bara ska klara den dagliga verksamheten genom att erbjuda service och
välfärd till sina invånare. I ett långsiktigt perspektiv måste kommunen ocKå ha en strategisk
utvecklingskapacitet som ger en permanent och långsiktig förmåga att fullgöra sitt uppdrag och
att möta samhällsuWecklingen.

Samtidigt som kommunerna själva har ett ansvar att säkerställa att de kan sköta sina
verksamheter så har staten ett grundläggande ansvar för att samtliga kommuner har tillräckliga
förutsättningar och tillräcklig kapacitet att utföra sina uppgifter.

Det är viktigt att staten även i fortsättningen tydligt tar sitt ansvar för kommunerna och driver
de frågor som Kommunutredningen tagit upp. Utredningen föreslår mot den bakgrunden att en
kommundelegation med både statliga och kommunala företrädare inrättas

Beslutsunderlag
. SOU 2020:B - https://www.reqeringen.se/rattsliqa-dokument/statens-offentliga-

utr edninqar / 2020 I 02 I sou -20208 I
. Förslag till yttrande.

Förslag till yltrande kommer att skickas ut så snaft det är klart.
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Kommunstyrelsen

Yttrande över Starkare kommuner - kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger yttrande över slutbetänkandet av Starkare
kommun - kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade i februari 2017 att tillkalla en parlamentarisk kommitt6 för att utarbeta
en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina
utmaningar. Strategin ska bygga på en fördjupad analys av hur befintliga och framtida
utmaningar bör mötas, samt om, och i så fall vilka, strukturella förändringar som är
nödvändiga. Kommitt6n ska mot bakgrund av denna analys föreslå vilka åtgärder som bör
vidtas och hur en genomförandeprocess kan utformas. I direktiven framhålls bland annat fyra
specifika strukturella åtgärder som kan bidra till att stärka kommunernas förmåga att möta
samhällsutvecklingen: kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade
u ppg ifter, sa mt en asymmetrisk a nsva rsfördel n ing.

För att kommunerna ska kunna möta samhällsuWecklingen krävs att de har en kapacitet som
står i proportion till dels de uppgifter som ska utföras, dels till den service och välfärd som
invånarna har rätt till. Kommunerna ställs dock inför stora utmaningar, bland annat till följd av
den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten.

Utmaningarna ökar för det stora flertalet av Sveriges kommuner samtidigt som skillnaderna
mellan olika typer av kommuner blir större, Ekonomi och kompetensförsörjning blir alltmer
problematiska frågor att hantera de kommande åren, men det handlar också om förmågan att
upprätthålla kvaliteten på verksamheten, klara investeringsbehoven, ta tillvara potentialen hos
utlandsfödda samt hantera och förebygga klimatförändringar.

Utredningen gör en åtskillnad mellan kommunernas driftskapacitet och kommunernas
utvecklingskapacitet och menar att det inte räcker för en kommun att ha en driftskapacitet i

den meningen att man bara ska klara den dagliga verksamheten genom att erbjuda service och
välfärd till sina invånare. I ett långsiKigt perspektiv måste kommunen också ha en strategisk
utvecklingskapacitet som ger en permanent och långsiktig förmåga att fullgöra sitt uppdrag och
att möta sam hällsutvecklingen.

Samtidigt som kommunerna själva har ett ansvar att säkerställa att de kan sköta sina
verksamheter så har staten ett grundläggande ansvar för att samtliga kommuner har tillräckliga
förutsättningar och tillräcklig kapacitet att utföra sina uppgifter.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148872



A
JI
-lr

al_
,ra

åt

Ir

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-09-09 KS 2020/566

Sida
2 (2)

Det är viktigt att staten även i fortsättningen tydligt tar sitt ansvar för kommunerna och driver
de frågor som Kommunutredningen tagit upp, Utredningen föreslår mot den bakgrunden att en
kommundelegation med både statliga och kommunala företrädare inrättas

Beslutsunderlag
. SOU:20220:B - https://www.reqeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utred ningar/2020/02/sou-20208/
o Förslag till yttrande,

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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2020-09- 15

Äneruoe rs

Redovisning av obesvarade motioner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta

Sammanfaftning av ärendet

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

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion Dnr Inkom Inlämnad av Aktuell status

Motion om att det ska bli
avgiftsfritt att lämna sopor
för privatpersoner vid
Hunnebyns återvin nings-
central samt att öppet-
tiderna ses över för ökad
tillgänglighet

KS 20L71464 2017-08-15
Anette Levin
(L)

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Motion om att uppföra en
last scen vid parken P D

Lu ndg rensgata n/Bergsgata n

KS 20L71465 2017-08-15
Anette Levin
(L)

KF 2319

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

KS 20171733 20L7-12-20
Roland Björndahl
(M)

Utreds av kommun-
styrelseförva ltni ngen

Motion om plan för
utvecklingen av lek- och
aktivitetsplatser

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

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltninqen

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

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

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
förvaltningen

Motion om att hela
Äsensbruk ska leva

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

Utreds av kommun-
sWrelseförvaltninqen

Motion om att Melleruds
kommun upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt

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

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
lörualtningen
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Motion Dnr lnkom Inlämnad av Aktuell status

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

-ånsamma

K520201289 2020-04-23
Berny Dahlberg
(SD)

KSAU 2219

Motion om att taxan för
uteserveringar i Melleruds
kommun tas bort
permanent

K520201447 2020-06-22
Liselott Hassel
(SD)

Utreds av sam-
hällsbyggnds-
törualtningen
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 1 5

ÄRenor rs

Redovisning av obesvarade medborgaförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap

5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.

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

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt, Redovisningen ska göras på

fullmäktiges ordinarie sammanträden iapril och oktober.

Följande medborgaförslag anmäls som obesvarade:

Medborgalförslag lon,. Inkom Inlämnad av Aktuellstatus

Medborgaförslag om
lekplats i Dals Rostocks
tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid

20171327 2017-06-08 Paula Jacobsson
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgaförslag om
utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud l*, 

,0,,,,,0 2018-03-09 Maria Ihr6n
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om en
större hundrastgård i

Mellerud l*, 
,0,u,,,, 20rB-03-27 Carina

Bengtsson

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om
skyltar på de mest
cykeltrafikerade vägarna för
att påminna bilister att de
behöver visa mer hänsyn fö
de oskyddade cyklisterna

20181342 2018-05-15
Iesper
Andersson

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgadörslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen l*, 

,0,r,'uu 2018-05-24 Lennart Nor6n
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen
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Medborgalförslag Dnr lnkom Inlämnad av Aktuell status

Medborgaförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppetjälls hotell och
vandrarhem och
Kroppefjälls barnstuga i

Dals Rostock

KS 2018/360 2018-05-28 Dan Pettersson
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om
tarthinder på P D
Lundgrensgatan i Mellerud

KS 2018/49s 2018-08-14 Inger Claesson
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i

Åsensbruk
KS 2018/569 2018-09-25 Valentina Berisha

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgarförslag om
utökade öppettider på
Hunnebyns
återvinningscentral

KS20181677 2018-1 1-12
Carina Blad-
Eriksson

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
utökad hundrastgård i
området mellan
Viaduktgatan - Storgatan -
lärnväqsqatan i Mellerud

KS 2019167 z0L9-02-L4 lngvar Lisius
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid
Söderqatan i Mellerud

KS 2019/341 2019-06-11 Mona Skoogh
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgaförslag om
utegym i Sunnanå

KS 2019/34s 2019-06-20
Lars-Göran
Johansson

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgadörslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS20191416 2019-08-19 Jesper Lundquist
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan i

Mellerud
KS 20191443 2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgarförslag om att
kartlägga ödehus på landet

KS 20r91s47 2019-11-06
Karl-Ivar
Karlsson

Utreds av
kommunstyrelse-
förvaltningen

Medborgaförslag om
uppgradering av teknisk
utrustning m,m. i

Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i

kommunhuset

KS 2019/s6B 2019-11-13 lngvar Lisius
Utreds av
kommunstyrelse-
förvaltningen
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Medborgalförslag Dnr Inkom Inlämnad av Aktuell status

Medborgaförslag om
belysning över stora bron i

Håverud
KS 2019/636 20L9-12-16 Johnny Persson

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgadörslag om
lörsäljning av mottaget
materialvid
åte rvi n n i n g sstatione n

Hunnebyn

KS 202016 2020-01-03 Richard Olausson
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Pledborgarförslag om att en
lampa sätts upp på yttre
båtrampen i Sunnanå hamn

KS 2020/63 2020-01-29
Cristian
Andersson

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Vledborgarförslag om
utbyggnad av glasskiosken
på Köpmantorqet

K520201232 2020-04-0L Marina Ud6n
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om
hundrastgård i Äsensbruk

KS 2020134s 2020-05-13 Anita Johansson
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid
Rådaskolan

K520201427 2020-06-15
Annika Ahlqvist
och Bo
Andersson

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgaförslag om
aktivitetsparken vid
Rådaskolan

K520201428 2020-06-15
Maj-Britt och
Gunnar
lohansson

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid
Rådaskolan

KS 20201434 2020-06-16 Lena Nilsson
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om att vid
tulla återvinningscontainrar
meddelar Melleruds
kommun om tömninq

K5202014s3 2020-06-24 Conny Klingborg
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
fritidsbank

KS 2020/s02 2020-08-04
Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelse-
förualtningen

Medborgaförslag om en
större hundrastgård i

Mellerud
KS 2020/s40 2020-08-28

Carina
Bengtsson

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om att
bygga ut hundrastgården i

Mellerud
KS 20201s46 2020-08-31 Emma Borghult

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen
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ÄReruoe rz

Redovisning av besvarade medborgadörslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Följa nde med borga rförslag a nmä ls som besva rade :

Medborgalförslag Inkom Beslut

K520171636

Medborgarförslag om att en cykelbana
byggs från Mellerud till Håverud

2017-11-10

Kommunstyrelsen besl utade den
12 augusti 2020 att anse
med borgarförslaget som besvarat
med hänvisning till att förslaget
kommer att tas med i det arbete
som pågår med framtagandet av
en plan för gång- och cykel-
vägnätet inom Melleruds kommun,

KS 2018/1s4

Medborgaförslag om att
vårdnadsutredningar, gällande att
statistik över utredningarnas förslag ska
tas fram och publiceras

2018-03-07

Socialnämnden beslutade den
20 april 2020 att avslå med-
borgarförslaget då det saknar
laglig grund

KS 2018/218

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

helger

2018-03-28

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

KS 2019/l8s

Medborgarförslag om att byta ut
Kroppefjällsfilmen på biblioteket mot den
nya digitala och uppdaterade versionen

2019-04-01

Kultur- och utbildningsnämnden
beslutade den 9 mars 2020 att
bifalla medborgaförslaget om att
framställa och tillhandahålla en
digital kopia av Kroppefjällsfilmen
för utlåning på kommunbiblioteket
men att avslå att ha digitala kopior
av Kroppefiällsfilmen till försäljninq,

KS20L9l2L6

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

2019-04-10

Socialnämnden beslutade den
27 maj 2020 att avslå
medborgarförslaget då det saknas
ekonomiska förutsättningar till att
inrätta en sådan tjänst.

KS 2019/460

Medborgarförslag om att öka demokratin
och förståelsen om EU

2019-09-17

Kommunstyrelsen beslutade den
9 september 2020 att bifalla
medborgarförslaget genom att
kommunchefen får i uppdrag att
kontakta Högskolan Väst om
intresse för en studentuppsats.
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Änrnoe rg

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommu nchefen diskuterar aktuella frågor.
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ÄReNor rg

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m

82



MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen 2020-09- 15

ARENDE 20 Dnr KS 20191136, KS 2020/190

Omfördelning av medel från projekt Uppdatering lekplatser 2019 till
projekt Ny lekplats Dals Rostock

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner omfördelningen av projekt Lekplatser 2019 och öveflyttar medel till
projekt Ny lekplats Dals Rostock.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 26 mars 2019, 5 89 om att ge gatuchefen i uppdrag att starta
projekt Uppdatering lekplatser 2019. Detta projekt kommer att slutredovisas vid
delårsbokslutet.

Det finns investeringsmedel kvar från projektet Uppdatering lekplatser 2019 som behövs för att
slutföra projektet Ny lekplats Dals Rostock, beslutat 7 april2020 5 132 och däför vill vi
omfördela dessa medel.

Beslutsunderlag

o Förslag på omfördelning mellan investeringsprojekt.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
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Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä llsbygg nadschefen
Enhetschef Gata/park
Ekonom sam hä llsbyggnadsförualtningen

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-31 KS 2019/136

KS 2020/190

Sida

1 (1)

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

Omfördelning medel för projekt Uppdatering lekplatser 2019 till
projekt Ny lekplats Dals Rostock

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner omfördelningen av projekt Lekplatser 2019 och

överflyttar medeltill projekt Ny lekplats Dals Rostock.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 26 mars 2019, 5 89 om att ge gatuchefen i uppdrag att starta
projekt Uppdatering lekplatser 2019. Detta projekt kommer att slutredovisas vid
delårsbokslutet.

Det finns investeringsmedel kvar från projektet Uppdatering lekplatser 2019 som behövs för att
slutföra projektet Ny lekplats Dals Rostock, beslutat 7 april2020 5 132 och däför vill vi
omfördela dessa medel.

Beslutsunderlag
o Förslag på omfördelning mellan investeringsprojekt

Lena Francke

Förvaltningsekonom

Postadress
Melleruds kommun

Komm u nstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148884



Projektets namn:

Projektnummer:

Beskrivning:

Total investeringskostnad
Lekplatser 2019
Ny lekplats Dals Rostock

Omfördelnin
Lekplatser 2OL9 till Ny lekplats Dals Rostock

Prj8422 till8459

I nvesteri ngsm ed el för projekt Lekplats er 2Ot9

ska omfördelas till Ny lekplats Dals Rostock.

Beslut Proiekt Summa

KS 2019/136,0s4 s89 8422 -72900 -72 900

KS 2020/190 5132 8459 72900 72 900

0 0

0
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2020-09- 1 5

ÄRrnor zr

Workshop om projekt Torg och parker

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redovisar vilka medel för projekt Torg och parkersom avsatts för åren
2020-2022 och ger förslag på olika åtgärder.

Vid workhopen diskuteras åtgärderna och arbetsutskottets ledamöter ger forslag på
prioriteringsord ning.
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