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Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sam m anträdet - var vänlig anm äl dig
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Ersättare
Martin Eriksson
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Harald Ericson
Ahmed Mahmoud
Ludwig Mossberg
Sture Bäckström
Christine Andersson
Kent Bohlin
Florence Jonasson
Gert Lund
Martin Andersson

Övriga
Annika Wennerblom
Karl Olof Petersson
Ingrid Engqvist
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Tillträdande kommunchef
Chefssekreterare

(C)
(L)
(M)
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
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• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare - Mohamed Mahmoud (MP)
Val av ersättare för justerare – Eva Pärsson (M)
• Tidpunkt för protokollets justering – 13 augusti 2020, klockan 10.00
Ärenden
Nr
1

Rubrik
Avstämning efter sommaren

Kommentar
Morgan E Andersson, kl. 08.30
Annika Wennerblom

2

Presentation av ny kommunchef

Karl Olof Petersson, kl. 08.50

4

3

Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m.

Anna Granlund, kl. 09.00

5

4

Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds
kommun

Dalia Al-Mansour, kl. 09.40

6

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se

1

Sida
3

5

Fastigheten Tornet 1 i Mellerud, avtal nyttjanderätt
(arrendeavtal)

Magnus Olsson, kl. 09.50
Erik Josefsson

11

6

Svar på medborgarförslag om att en cykelbana byggs Freddie Carlson, kl. 10.00
från Mellerud till Håverud

14

7

Svar på remiss - Granskning Ny detaljplan för Vita
Sandars camping i Melleruds kommun

Jonas Söderqvist, kl. 10.15
BILAGA

18

8

Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ) för 2020

Morgan E Andersson

23

9

Svar på remiss angående Styrning och ledning för
hållbar utveckling i kommuner och regioner –
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030
för hållbarutveckling
Bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud för år 2021

Annika Wennerblom
BILAGA

28

Annika Wennerblom

39

11

Bemyndigande att kontrasignera handlingar,
revidering

Annika Wennerblom

53

12

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och
checkräkning för kommunstyrelsen, revidering

Annika Wennerblom

56

13

Redovisning av delegeringsbeslut

Annika Wennerblom

59

14

Anmälan

Annika Wennerblom

60

15

Aktuella frågor

62

16

Rapporter

63

10

Ordföranden

/

2

Chefssekreterare

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

2020-08-05

nstyrelseförva ltn i ngen

ÄRrnor r

Avstämning efter sommaren
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och
och externt efter sommaren.

t.f. kommunchefen gör en avstämning av aktuellt läge internt
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsefö rva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

ng

2020-08-05

en

ARENDE 2

Presentation av ny kommunchef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Den nye kommunchefen presenterar sig och sin bakgrund m.m
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FOREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

ÄRruor

i

n

gen

2020-08-05

g

Dnr KS 2o2olL7o

Pandemin Covid-l9 (Corona) - information m.m.
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona).
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

FöREDRAGNINGSTISTA
i

n

2020-08-05

gen

Änenoe +

Dnr KS 20201429

Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer lokala föreskrifter för tillämpningen av lagen om riksfärdtjänst
Melleruds kommun.

i

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen svarar för tillämpningen av lagen (1997:736) om färdtjänst samt lagen
(L997:735) om riksfärdtjänst (KF S 162, 19 december 2018).
Som komplement till riksfärdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella
regler för riksfärdtjänsten angående innehåll och omfattning. Melleruds kommun saknar idag
sådana generella regler för riksfärdtjänst. Dessa lokala föreskrifter är ett stöd för förvaltningen
vid beslut enligt lagen om riksfärdtjänst,

Beslutsunderlag

.
o
o

Förslag till föreskrifter.
Komm unstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottets beslut 2020-06-23, 9 224.
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SAM MANTRAD ESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens

a

2020-06-23

rbetsutskott

sida
9

Dnr KS 20201429

s224

Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer lokala föreskrifter för tillämpningen av lagen om riksfärdtjänst
Melleruds kommun.

i

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen svarar för tillämpningen av lagen (1997:736) om färd$änst samt lagen
(1997:735) om riksfärdtjänst (KF S 162, 19 december 2018).
Som komplement

till riksfärdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella

regler för riksfärdtjänsten angående innehåll och omfattning. Melleruds kommun saknar idag
sådana generella regler for riksfärd$änst. Dessa lokala föreskrifter är ett stöd för förualtningen
vid beslut enligt lagen om riksfärdtjänst.

Beslutsunderlag

o
.

Förslag till föreskrifter.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen fastställer lokala föreskrifter för
tillämpningen av lagen om riksfärdtjänst i Melleruds kommun.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Ko m m u

KOMMUN

Datum
2020-06-08

nstyre lseförva ltn

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2020/238

1 (2)

Kommunstyrelsen

Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen fastställer lokala föreskrifter för tillämpningen av lagen om riksfärdtjänst
Melleruds kommun.

i

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen svarar för tillämpningen av lagen (1997:736) om färdtjänst samt lagen
(L997:735) om riksfärdtjänst (KF g 162, 19 december 2018).
Som komplement till riksfärdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella
regler för riksfärdtjänsten angående innehåll och omfattning. Melleruds kommun saknar idag
sådana generella regler för riksfärdtjänst. Dessa lokala föreskrifter är ett stöd för förvaltningen
vid beslut enligt lagen om riksfärdtjänst.

Beslutsunderlag

o

Förslag till lokala föreskrifter

Beskrivning av ärendet
Bakqrund
Lagen (L997:735) om riksfärdtjänst är en ersättning för extra kostnader som uppstår vid resa
mellan olika kommuner i Sverige. De extra kostnaderna ska uppstå till följd av funktionshinder
och kan bestå av till exempel resenären kan behöva ha en ledsagare med sig vid resa med
allmänna kommunikationer eller av att ett särskilt fordon måste användas för resan. Områden
där tillståndsgivaren kan ha bestämmelser är bland annat:

- Medresenärer och vilka avgifter som medresenären
-

ska betala.

Assistans och sällskapsdjur.

Analys
Melleruds kommun saknar idag riktlinjer for riksfärdtjänst. De lokala foreskrifterna är ett
komplement till lagen om riksfärdtjänst.
Förslaget är framtaget med stöd av lagen om färdtjänst och en genomgång av andra
kommuners riktlinjer.
Ekonomiska konsekvenser

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

ss02-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

kommunen@mellerud.se
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Bankgiro
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

KOMMUN

Datum
2020-06-08

Diarienummer

Sida

K520201238

2 (2)

Utredningen finner inga ekonomiska konsekvenser under förutsättning att de lokala

föreskrifterna tillämpas.
Slutsatser
Kommunstyrelsen bör anta de lokala föreskrifterna som stöd för tillämpningen av lagen om

riksfärdtjänst.

Dalia Al-Mansour
Samhällsvägledare
0530-189 00
Klicka här för att ange text.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet
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MELLERUDS KOMMUN

KOM

MUNAL FORFATTNINGSSAM LING

FIiK A

Titel

Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst
Fastställd

av

Sida

KF

Sign

Utbytt den

Ersätter

1:1

Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun
Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) ger kommunerna ansvar för att personer med ett stort och
varaktigt funKionshinder ges förutsättningar att till motsvarande kostnader som andra göra privata
resor i Sverige i rekreationssyfte eller för enskilt ändamå|. Kravet är att funktionsnedsättningen ska
beräknas bestå minst sex månader.

1 $ Vem kan beviljas riksfärdtjänst
Den som uppfyller kriterierna enligt lagen (1998:735) om riksfärdtjänst kan beviljas tillstånd för
riksfärdtjänst.

Kriterier för att beviljas tillstånd för riksfärdtjänst i Melleruds kommun
Tillstånd till riksfärdtjänst kan meddelas personer som till följd av stort och varaktigt funKionshinder
måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
Med varaktigt menas att funktionshindret förväntas bestå i minst sex månader.
Den sökande ska vara folkbokförd i Melleruds kommun.
Barn över tio år beviljas riksfärdtjänst på samma grunder som vuxna'

Färdsätt
Handläggaren beslutar om färdsätt, utifrån resenärens funktionsnedsättning och övriga
omständigheter. Det för kommunen billigaste färdsättet ska användas, vilket innebär att:

1.
Z.

tå9, buss, båt eller i vissa fall flyg ska användas i första hand.

3.

som sista alternativ används enbart servicetrafikens fordon.

allmänna kommunikationer i kombination med anslutningsresa i andra hand.

I första hand beviljas tillstånd för resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en ledsagare,
eller billigaste färdmedel med utgångspunkt från resenärens funktionsnedsättning. Den som är
beviljad tillstånd till riksfärdtjänstresa med till exempel tåg kan även beviljas anslutningsresa med taxi
eller specialfordon till eller ifrån järnvägsstation.
Endast den som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer
med ledsagare kan beviljas tillstånd för resa med taxi eller specialfordon. Att allmänna
kommunikationer saknas eller är bristfälliga, är inte skäl för tillstånd till riksfärdtjänstresa med taxi
eller specialfordon.

Villkor riksfärdtjänst
För upprepade resor till samma plats kan man beviljas flera resor under en period men max 10 resor.

Egenavgift
Den resande betalar en egenavgift oavsett färdmedel. Egenavgiften för resenären fastställs av
regeringen och redovisas i en avståndstabell,

Återkalletse och omprövning av riksfärdtjänst
Resenären är skyldig att anmäla förändringar som kan påverka beslutet om riksfärdtjänst.
Om förutsättningarna förändrats under giltighetstiden kan tillståndet omprövas av Melleruds kommun.
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Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2020-08-05

ARENDE 5

Dnr KS 20201113

Fastigheten Tornet 1 i Mellerud, avtal nyttjanderätt (arrendeavtal)
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna avtal om nffianderätt tomtyta för Tornet 1.

2. kostnaden -

max 50 400 kronor

-

finansieras ur kommunstyrelsens utvecklings-anslag för år

2020.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har under 2020 etablerat en ny förskola i centrala Mellerud (Telaris) och
nyttjar delar av fastigheten Tornet 1 (Pahl6ns tomt) för utemiljö till förskolan,
Fastigheten Tornet 1 ägs av AB Melleruds Bostäder och fastigheten består idag av ett hus och
en lekplats i anslutning till förskolan. Kommunen har för avsikt köpa fastigheten men väntar på
besked från AB Melleruds Bostäder om köpeskilling som ska inkludera rivning av befintligt hus. I
awaktan på köp föreslås kommunstyrelsen teckna ett nyttjanderättsavtal för tomtytan som
används för förskolans utemiljö,

Arrendeavgiften är 4 200 kronor per månad exklusive moms, Avtalet löper fr o m l januari - 31
december 2020, men upphör när köpeavtal upprättats vilket planeras ske under hösten 2020.

Beslutsunderlag

. AB Melleruds Bostäders avtal om nyttjanderätt tomtyta (arrendeavtal).
o Sa m hä lsbyg g nadsförva ltn gens tjä nsteskrivelse.
I

i

n

Ärendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 77 augusti 2O2O.
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KOMMUN

Nyttjanderätt tomtyta Tornet
Förslag

1

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtal om nyttjanderätt tomtyta Tornet 1.
Kostnaden - max 50 400 kronor - finansieras ur kommunstyrelsens uWecklingsanslag
är 2020.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har under 2020 etablerat en ny förskola i centrala Mellerud (Telaris)
och nyttjar delar av fastigheten Tornet 1 (Pahl6ns tomt) för utemiljö till förskolan.
Fastigheten Tornet 1 ägs av AB Melleruds Bostäder och fastigheten består idag av ett
hus och en lekplats i anslutning till förskolan. Kommunen har för avsikt köpa
fastigheten men väntar på besked från AB Melleruds Bostäder om köpeskilling som ska
inkludera rivning av befintligt hus. I awaktan på köp föreslås kommunstyrelsen teckna
ett nyttjanderättsavtal för tom\rtan som används för förskolans utemiljö.

Arrendeavgiften är 4 200 kronor per månad exklusive moms. Avtalet löper fr o m 1
januari - 31 december 2020, men upphör när köpeavtal upprättats vilket planeras ske
under hösten 2020.

Beslutsunderlag
AB Melleruds Bostäder Avtal om nyttjanderätt tomtyta

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se

Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
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MELLERUDS

KOMMUN
Avtalsnummer

AVTAL

Nyttjanderätt tomtyta
Jordä9are

Arrendator

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Namn

Person-/Orgnr.

AB Melleruds Bostäder

556s28-4329

Adress

Telefonnummer

Storgatan 26, 464 30 Mellerud

0530-36080

Namn

Person-/Orgnr.

Melleruds Kommun

212000- 148B

Adress

Telefonnummer

Storgatan L3, 464 30 Mellerud
Arrendeställe

Ytmätt

Fastig hetsbeteckni ng

Tornet

1

1184 kvm

Se markering på bifogad skiss

Användningsområde

I

eitaoa

t

Utemiljö till förskolan Telaris
Arrendatorns fastighet (då området används som förlångning av egen mark)

Tornet
Arrendetid
Uppsägnin9

/Förlängning
Avgift

2

Fran

TiII

2020-01-01

2020-t2-37

Om inte arrendet sågs upp 1 månader före arrendetidens utgång Förlängs det med 1 år

Arrendeavgiften är 4 2OO krlmånad exkl. moms och ska betalas in
kvartalsvis i förskott.

n
Förbud mot

överlåtelse

:a

EX

rvej

n

:a

E

rvej

n

Får inskrivas

Kostnader

ÄnOring av ovan angiven avgift sker i enlighet med taxa beslutad av KF

För kostnader och förpliktelser avseende markens brukande svarar arrendatorn

Ovrigt
Underskrifter

Detta avtal har upprättats i två likatydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Mellerud

Erik Josefsson, VD
AB Melleruds Bostäder

2020-05-

Magnus Olsson, Sa mhällsbyggnadschef
Melleruds Kommun

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas

Na m

Na mnförtydligande
Vittne

nförtydligande:

Vittne

Sig n
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Kom m u nstyrelseförva ltn

ARENDE

i

n

2020-08-05

gen

6

Dnr KS 20171636

Svar på medborgarförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud
till Håverud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att
förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med framtagandet av en plan för gångoch cykelvägnätet inom Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Claesson, Äsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den 10 november 2017 att en
cykelbana byggs från Mellerud till Håverud.

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 2017,9 481, att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Ansvar för besvarandet har
därefter överlämnats till Tillväxtenheten.
Ett fungerande GC-vägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens invånare och för
besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling.
Därför har Tillväxtenheten ett uppdrag att ta fram ett förslag till plan för gång- och
cykelvägnätet (GC-plan) inom Melleruds kommun, GC-planen planeras att påbörjas under
hösten 2020 och inom ramen för denna kommer någon form av medborgardialog att äga rum.
Inlämnat medborgarförslag kommer att utgöra underlag för planen.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag.
. Komm unstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-06-23, 9 223.
i

14

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Sammanträdesdatum

S

sida

2020-06-23

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

223

B

Dnr KS 2017/636

Svar på medborgaförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud
till Håverud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att
förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med framtagandet av en plan för gångoch cykelvägnätet inom Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Claesson, Äsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den 10 november 2017 att en
cykelbana byggs från Mellerud till Håverud.

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 20L7, 5 481, att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Ansvar för besvarandet har
därefter överlämnats till Tillväxtenheten.
Ett fungerande GC-vägnät ökar kommunens aftraKivitet, både för kommunens invånare och för
besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling.
Därför har Tillväxtenheten ett uppdrag att ta fram ett förslag till plan för gång- och
cykelvägnätet (GC-plan) inom Melleruds kommun. GC-planen planeras att påbörjas under
hösten 2020 och inom ramen för denna kommer någon form av medborgardialog att äga rum.
Inlämnat medborgaförslag kommer att utgöra underlag för planen.

Beslutsunderlag

o
o

Medborgaförslag.
Kommunstyrelseförualtningens

Förslag

till beslut

tjänsteskrivelse

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget
besvarat med hänvisning till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med
framtagandet av en plan för gång- och cykelvägnätet inom Melleruds kommun.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

l

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförvaltni ngen

Datum

20r9-r2-t2

Diarienummer

Sida

KS 2Ot7/636

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud till Håverud
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att förslaget
kommer att tas med i det arbete som pågår med framtagandet av en plan för gång- och
cykelvägnätet inom Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Claesson, Äsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den 10 november 2017 att en cykelbana
byggs från Mellerud till Håverud.

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 20L7, g 481, att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att utreda medborgarrörslaget och lämna förslag till svar. Ansvar för besvarandet har
därefter överlämnats till Tillväxtenheten.
Ett fungerande GC-vägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens invånare och för
besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling.
Därför har Tillväxtenheten ett uppdrag att ta fram ett förslag till plan för gång- och rykelvägnätet
(GC-plan) inom Melleruds kommun. GC-planen planeras att påbörjas under hösten2020 och inom
ramen för denna kommer någon form av medborgardialog att äga rum. Inlämnat
medborgaförslag kommer att utgöra underlag för planen.

Beslutsunderlag

o

Medborgarförslag,

Annika Wennerblom

Freddie Carlson
Bygglovhandläggare
0530-181 69

T.f. kommunchef

fred d ie. ca rlson

Beslutet skickas

@

mel le rud. se

till

Förslagsställaren

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Organisationsnr

Fax

Webb

Plusgiro

212000-1488

0530-181 01

www.mellerud.se
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Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

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

Avsändare
Ort och datum
AsensomK zul /1r ru
Namn

Ulf Claesson
Adress

Tallväqen 6
Postadress

46440 Aaensbruk
E-postadress

ulf.claesson@home.se

Försla

resenterar här kort ditt försl

Jag föreslår att en cykelbana byggs från Mellerud till Håverud

Motivering (Här kan du lämna en mer utforlig beskrivning av ditt medborgarförslag.

Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras och hur det i sä fall ska kunna
ske
Att cykla på 45:an med den tunga trafiken är något man vill undvika. Från 45:an till Asensbruk
finns bitar av gamla vägen som kan användas till en cykelbana och från Asen till Håverud finns
ju "lilla spåret".

Underskrift

Namnförtvdlioande

Ulf Claesson
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Dnr KS 20171452

Svar på remiss - Granskning Ny detaljplan för Vita Sandars camping i
Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot granskningshandlingen avseende
Ny detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud.
Möjligheterna att uWeckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen.
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den
seryice en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppställning av husvagnar och villavagnar.
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motionsoch promenadstigar att förbättras.

Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning
samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och
promenadstigar.
Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019. Samrådsredogörelse har
upprättats 2019-08-14 och 2020-05-05.

I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som lämnades
under samrådet.
Byggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020, $ 86, att godkänna samrådsredogörelsen och
planförslagets granskningshandling. Vidare beslutade byggnadsnämnden att skicka ut
detaljplaneförslaget på granskning (enligt 5 kap. 18 5 PBL) under sommaren 2020.

Beslutsunderlag

. Byggnadsnämndens beslut 2020-05-27, S 86.
. Underrättelse om granskning Förslag till detaljplan för Vita Sandars camping
. Fastighetsförteckning - Vita Sandars camping. (Arbetsmaterial)
. Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2020-06-23, g 225.
u

i

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m unstyrelsens arbetsutskott

s 225

Sammanträdesdatum

sida

2020-06-23

10

Dnr KS 20t71452

Svar på remiss - Granskning Ny detaljplan för Vita Sandars camping i
Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot granskningshandlingen avseende
Ny detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöKmål för människor i och utanför Mellerud.
Möjligheterna att uWeckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen.
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppställning av husvagnar och villavagnar.
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motionsoch promenadstigar att förbättras.

Syftet med detaUplanen är därför att möjliggöra en uWeckling av befintlig campinganläggning
samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och
promenadstigar.
Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019. Samrådsredogörelse har
upprättats 2019-08-14 och 2020-05-05.

I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som

lämnades

under samrådet.
Byggnadsnämnden beslutade den27 maj2020, $ 86, att godkänna samrådsredogörelsen och
planförslagets granskningshandling. Vidare beslutade byggnadsnämnden att skicka ut
detaljplaneförslaget på granskning (enligt 5 kap. 18 5 PBL) under sommaren 2020.

Beslutsunderlag

o
.
.

Byggnadsnämndens beslut 2020-05-27, 5 86,
Underrättelse om granskning Förslag till detaljplan för Vita Sandars camping.
Fastighetsföfteckning - Vita Sandars camping.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra
mot granskningshandlingen avseende Ny detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds
kommun.

Beslutsgång
Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrkande

Ju
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
Diarienummer
2020-06-08 KS20t7l4s2

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på Granskning Förslag till detaljplan för Vita Sandars camping
Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud.
Möjligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig for besöksnäringen i kommunen.
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppställning av husvagnar och villavagnar,
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motionsoch promenadstigar att förbättras.

Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning
samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och
promenadstigar.
Planforslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019. Samrådsredogörelse har
upprättats 2019-08-14 och 2020-05-05.

I

granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som lämnades
under samrådet.

Byggnadsnämnden beslutade den27 maj2020, $ 86, att godkänna samrådsredogörelsen och
planförslagets granskningshandling. Vidare beslutade byggnadsnämnden att skicka ut
detaljplaneförslaget på granskning (enligt 5 kap. 18 5 PBL) under sommaren 2020.

Beslutsunderlag

.
.
o

Byggnadsnämndens beslut 2020-05-27, 5 86.
Underrättelse om granskning Förslag till detaljplan för Vita Sandars camping
Fastighetsförteckning - Vita Sandars camping (Arbetsmaterial)

Jonas Söderqvist
GIS- och kaftingenjör

Annika Wennerblom

t.f. kommunchef

0s30-181 68

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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MELLERUDS

KOMMUN

Underrättelse om granskning
Förslag till detaljplan för

Vita Sandars camping, Melleruds kommun,
Västra Götalands län
finns utställt för granskning under perioden 8

juni

-

27 jull2O2O

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av beflntlig campinganläggning samt att
forbättra tillgängligheten till Sjöskogen med dess fina motions- och promenadstigar. Under de senaste
åren har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den service en camping
erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent uppställning av husvagnar och
villavagnar. Melleruds kommun vill även främja en aktiv och meningsfull fritid och erbjuda goda
möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta kommer möjligheterna för allmänheten att besöka
badstranden i Vita Sannar och Sjöskogen att förbättras.
Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och förslaget följer gällande
översiktsplan.

Granskningshandlingar finns att tillgå på:
Medborgarkontoret
Storgatan 13, Mellerud

Måndag-torsdag: 08.00-16.30

Fredag:

08,00-15.00

Internet
www.mellerud,se/detaljplaner -> Pågående planarbeten

Den som har synpunKer på förslaget kan framfora dessa skriftligt till

Melleruds kommun
Plan- och byggenheten

464 80 MELLERUD
eller till: byggnadsnamnd@mellerud,se

Senast den27

juli 2020.

Den som inte framför skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att

senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.
Underrättelse anses ha skett 8 juni 2020.

Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
212 000-1488 | www.mellerud.se

Org,nr:
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SAM MANTRADESPROTOKOTL

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

sida

2420-45-27

4

s86
Dnr 2018.298.214

BRÅilA 4:2 m.fl. Ny detaljplan för Vita Sandars camping
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen.

2. Byggnadsnämnden beslutar att godkånna planförslagets granskningshandling.
3. Byggnadsnämnden beslutar att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning
(enligt 5 kap. 18 5 PBL) under sommaren 2020.

Jäv
På grund av

jåv deltar inte Frida Norenby i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud.
Mojligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig för besöksnåringen i kommunen.
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppställning av husvagnar och villavagnar.
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som eft led i detta bör
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motionsoch promenadstigar att forbättras.

Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning
samt att förbättra tillgångligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och
promenadstigar.
Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019.
Samrådsredogörelse har upprättats (2019.08. 14 och 2020. 0 5.05).

I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som lämnades
under samrådet.

Beslutsunderlag
- Detaljplaneförslaget för Vita Sandars camping
- Samrådsredogörelse

Skäl för beslutet
5 kap. 18 $ Plan- och bygglagen,

Avgift
Kostnaderna hanteras inom kommunens avsatta medel for upprättande av detaljplaner,

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde

Justerandes sign

EJtr
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Dnr KS 20201430

Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

för 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 300 kr (4ge tk) fill Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) för 2020.

2.

anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet
Ett antal insatser har dragits igång för att stärka Dalslands kanal som besöksmål och öka
samverkan mellan besöksnäringens aktörer, Det pågår bland annat en förstudie vars syfte är att
utveckla den turistiska potentialen i Dalsland. Bland annat inventeras möjligheten till utveckling
av den turistiska infrastrukturen där Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DWJ) och Dalslands
kanal (DKAB) är viktiga delar. Transpofter är grundläggande i det samlade tjänsteutbudet inom
turism och besöksnäring. Syftet med projektet är att säkra sammankopplade transport-lösningar
mellan båttrafiken på Dalslands kanal och rälsbusstrafiken under 2020.
Cirka 95olo av resenärerna i rälsbusstrafiken är också passagerare på kanalbåtarna.
Det beräknade underskottet för sommaftrafiken i rälsbusstrafiken för 2020 är 550 000 kronor,
motsvarande 40o/o av de direkta kostnaderna som totalt är ca 1 400 000 kronor,
Regionutvecklingsnämnden har beslutat att avsätta högst 550 000 kronor till medfinansiering av
projektet "Dalslands kanal - sammankopplade transportlösningar" under perioden 2020-06-01
2020 - L2-31 u nder förutsättn i ng att a lmä n na vi l kor u ppfyl ls.

-

l

l

DWJ:s ägarkommuner tar ansvar för de indirekta kostnaderna för trafiken som underhåll av
spår, fordon och besiktningar vilket motsvarar kostnader på ca 1 mkr för år 2020.

Beslutsunderlag
o Protokoll från RegionuWecklingsnämnden (RUN) 2020-06-04 997

r Kommunstyrelseförva ltningens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-06-23, S 222.
. Information om beloppsnivå på bidrag från DWJ:s VD.
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Från: Morga n E, Andersson <morga n.e.andersson @ mellerud.se>
Skickat: den 25 juni 2020 09:45
Till: lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>
Ämne: Fwd: DVVJ
Hej lngridl
Bif f k. KS har ju ännu inte tagit beslut (ksau på gör högt belopp)
Skaffa Outlook för Android

Från: Johan Abenius <iohan.abenius@dvvi.se>
Skickat: torsdag 25 juni 2O2O07:40
Till: Morgan E. Andersson; stig.bertilsson@bengtsfors.se

Ämne:

DVVJ

Hej

Som

jag uppfattat det sker ingen fakturering gällande bidragen utan dessa effektueras på anmodan

och eök?

DVVJ anmodar härmed ägarna att utbetala överenskommet och resterande belopp för 2020 om 300
000 kr per kommun (notera att 100 000 kr per kommun redan är utbetalat samt att 100 000 kr per
kommun går till förstudien).

Mvh

Johan Abenius

VD DVVJ
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Sammanträdesdatum
Komm unstyrelsens
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2020-06-23
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Dnr KS 20201430

Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)
för 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 400 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) för 2020.

2. anslaget

fi

nansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet
Ett antal insatser har dragits igång för att stärka Dalslands kanal som besöksmål och öka
samverkan mellan besöksnäringens aKörer. Det pågår bland annat en förstudie vars syfte är att
upeckla den turistiska potentialen i Dalsland. Bland annat inventeras möjligheten till uWeckling
av den turistiska infrastruKuren där Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DWJ) och Dalslands
kanal (DKAB) är viktiga delar. Transporter är grundläggande i det samlade tjänsteutbudet inom
turism och besöksnäring, Syftet med projektet är att säkra sammankopplade transpott-lösningar
mellan båttrafiken på Dalslands kanal och rälsbusstrafiken under 2020.
Cirka 950/o av resenärerna i rälsbusstrafiken är också passagerare på kanalbåtarna. Det
beräknade underskottet för sommartrafiken i rälsbusstrafiken för 2020 är 550 000 kronor,
motsvarande4Oo/o av de direKa kostnaderna som totalt är ca 1 400 000 kronor.
Regionutvecklingsnämnden har beslutat att avsätta högst 550 000 kronor till medfinansiering av
projektet "Dalslands kanal - sammankopplade transportlösningar" under perioden 2020-06-01
2OZ0-I2-3L under förutsättning att allmänna villkor uppfflls.

-

DWJ:s ägarkommuner tar ansvar för de indirekta kostnaderna för trafiken som underhåll av
spår, fordon och besiktningar vilket motsvarar kostnader på ca 1 mnkr för är 2020.

Beslutsunderlag
o Protokoll från RegionuWecklingsnämnden (RUN) 2020-06-04 g 97.

o

Kommunstyrelseförvaltningens

Förslag

tjänsteskrivelse.

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 400 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) för 2020

2. anslaget

finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag'

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbesryrkande

J
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KOMMUN

Datum
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K520201430

1 (1)

Kommunstyrelsen

Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
(DWJ) för 2o2O
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 400 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) för 2020

2.

anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet
Ett antal insatser har dragits igång för att stärka Dalslands kanal som besöksmål
och öka samverkan mellan besöksnäringens aktörer. Det pågår bland annat en
förstudie vars syfte är att utveckla den turistiska potentialen i Dalsland, Bland
annat inventeras möjligheten till utveckling av den turistiska infrastrukturen där
Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DWJ) och Dalslands kanal (DKAB) är viktiga
delar. Transporter är grundläggande i det samlade tjänsteutbudet inom turism och
besöksnäring. Syftet med projektet är att säkra sammankopplade transpottlösningar mellan båttrafiken på Oalslands kanal och rälsbusstrafiken under 2020.
Cirka 95olo av resenärerna i rälsbusstrafiken är också passagerare på kanalbåtarna.
Det beräknade underskottet för sommartrafiken i rälsbusstrafiken för 2020 är 550
000 kronor, motsvarande 40o/o av de direkta kostnaderna som totalt är ca 1 400
000 kronor. RegionuWecklingsnämnden har beslutat att avsätta högst 550 000
kronor till medfinansiering av projeKet "Dalslands kanal - sammankopplade
transportlösningar" under perioden 2020-06-01 - 2020-12-31 under förutsättning
att allmänna villkor uppfylls.

DWJ:s ägarkommuner tar ansvar för de indirekta kostnaderna för trafiken som
underhåll av spår, fordon och besiktningar vilket motsvarar kostnader på ca 1 mnkr
för 3r 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll från RegionuWecklingsnämnden (RUN) 2020-06-04 g 97

.

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

0530-181 37
elisabeth.ca rlstein@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Dal Västra Vä rmlands

Jä

rnväg (DWJ ), Ekonom komm u nstyrelseförvaltningen

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

kommunen@mellerud.se
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Protoko I I från regionutvecklingsnämnden, 2020 -0 6 -0 4

se7
Medel till projektet Dalslands kanal

- sammankopplade

transportlösningar
Diarienummer RUN 2020-00247

Beslut
1.

Regionutvecklingsnämnden avsätter högst 550 000 kronor

till

- sammankopplade
transportlösningar" under perioden 2020 -06-01 - 2020-12-3 1.
medfinansiering av projektet "Dalslands kanal
2.

Regionutvecklingsnämndens beslut gäller under örutsättning att allmänna

villkor uppfulls.
Sammanfattning av ärendet
Ett antal insatser har dragits igång for att stärka Dalslands kanal som besöksmål och öka
samverkan mellan besöksnäringens aktörer. Det pågår bland annat en forstudie vars syfte
är att utveckla den turistiska potentialen i Dalsland. Det handlar dels om att ta fram forslag
på hur Håverud kan utvecklas till ett internationellt besökscenter av klass, samt dels att
inventera möjlighetema till utveckling av den turistiska infrastrukturen där Dalsland Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ) och Dalslands kanal (DKAB) är viktiga delar. Förstudien ska
forbereda ltir en kraftfull satsning på aff?irsutveckling genom utveckling av nya turistiska
erbjudanden med ökad kvalitet.
Syftet med projektet är att säkra sammankopplade transportlösningar mellan båttrafiken på
Dalslands kanal och rälsbusstrafiken under 2020.Pä sikt ar målet att de kommande
satsningarna på affiirsutveckling och att bredda produktutbudet ska öka intäkterna i
verksamheterna.

Beslutsunderlag

o

Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-19

Skickas till

o

Johan Trollnäs, Dalslands kanal AB, for genomft)rande:

ioh
a

Anne-Loise Larsson, Dalslands kanal AB, flor genomörande:
al

a

al.se

llnas@dalsl

larsson@dals Iandskanal.se

Ann-Marie Bodin, VGR ekonomi, lor kännedom: annmarie. bodin@v gres ion.se

Justerare:

Justerare

Rått utdraget intygar:

Justerare:
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2020-08-05

ÄRrruor

g

Dnr KS zo2ol4L2

Svar på remiss angående Styrning och ledning för hållbar uWeckling i
kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s
Agenda 2030 för hållbar uWeckling
Förslag
Komm

u

till beslut

nstyrelsen besl uta r att

ti

I

lstyrka förslaget uta n kommenta rer.

Sammanfattning av ärendet
Den svenska kommitt6n SIS/TK SBB/AG 03 - Hållbara städer och samhällen - har utarbetat det
förslag till svensk nationell standard som presenteras i remissen. Avsikten är att förslaget ska
fastställas och ges ut som svensk standard. Den slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma
att awika från förslaget beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen.
För att kunna fastställas som svensk standard ska standarden vara förenlig med svensk
lagstiftning. Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om förslaget är förenligt
med svensk lagstiftning. Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag for kommitt6ns
beslut. Sista dag för remissvar är 26 augusti 2020.

Beslutsunderlag

o
.

Remissen Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner
för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbarutueckling.
Komm

u

- Vägledning

nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.

BILAGA

Arendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 77 augusti 2O2O.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-07-0t

Diarienummer

Sida

|

KS 20201412

(2)

Kommunstyrelsen

Svar på remiss angående Styrning och ledning för hållbar uWeckling
kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s
Agenda 2030 för hållbaruWeckling
Förslag

i

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget utan kommentarer.

Sammanfattning av ärendet
Den svenska kommitt6n SISiTK SBB/AG 03 - Hållbara städer och samhällen - har utarbetat det
förslag till svensk nationell standard som presenteras i remissen. Avsikten är att förslaget ska
fastställas och ges ut som svensk standard. Den slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma
att awika från förslaget beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen.

att kunna fastställas som svensk standard ska standarden vara förenlig med svensk
lagstiftning. Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om förslaget är forenligt
med svensk lagstiftning. Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag för kommitt6ns
beslut. Sista dag för remissvar är 26 augusti 2020.
För

Beslutsunderlag

.

Remissen Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner
för genomförandet av FN's Agenda 2030 för hållbarutueckling

-

Vägledning

Beskrivning av ärendet
Melleruds kommun har fått förslag till Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner
och regioner - Vägledning för genomförande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling för
yttrande. Avsikten är att förslaget skall utgöra en svensk nationell standard. Vägledningen är

en

standard med processinriktn ing.
Hållbar utveckling bör utgöra ett övergripande mål och integreras i ordinarie styr- och
ledningsprocesser. Hållbar utveckling är inte ett separat projekt utan en naturlig det i
utvecklingsarbetet. Syftet med standarden är att ge kommuner en vägledning i arbetet med att
integrera förstärka hållbar utveckling i den ordinarie styrningen och ledningen och främja
samverkan.
Vägledningen innehåller en beskrivning av utgångspunkter för hållbarhetsarbetet, politikens roll,
förvaltningens roll, invånarnas och andra intressenters roll. Vidare innehåller standarden åtta
komponenter som betraktas som framgångsfaktorer för en politik för hållbar utveckling och ger
är vägledning för genomförandet. Dessa framgångsfaktorer är politiskt åtagande i centrala
styrdokument, integrerat arbetssätt, långsiktighet, förståelse för global påverkan, samordning

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnum mer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
kommunen@mellerud.se

29

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyre lsefö rva ltn

KOMMUN

Datum
2020-07-0r

i

n

ge n

Diarienummer

Sida

Ks 20201412

2 (2)

av styrdokument och organisation, samverkan mellan offentliga aktörer, partnerskap och
samverkan med olika intressenter samt uppföljning och utvärdering.
Vidare beskrivs ett processorienterat tillvägagångssätt enligt modellen Planera-Genomföra-Följa
upp-Förbättra (PDCA - Plan, Do, Check, Act).

Inför yttrandet har samråd skett med Dalslands Miljö- och Energiförbund

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef
Beslutet skickas till
Svenska Institutet för Standarder

SIS

30

lngrid Engqvist
Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

Bifogade filer:

Yacine Slamti (SlS) <Yacine.Slamti@sis.se>
den 2 juni 2020 22:24

Remissmottagare
SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och
regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 for hållbar

utveckling, SVAR SENAST 17 AUGUSTI
Rem iss 1 9990 (v Fi nal).doc; Svarsblankett_Remiss

1

9990_ftss854000.doc;

Kommenta rer_Remiss 1 9990_ftSSB54000.doc; ftsS_854000_2020.docx

Hej remissmottagare,
Genom att ge synpunkter på bifogad remiss bidrar du till att göra den kommande standarden mer accepterad och
därigenom mer användbar. Dina synpunkter kommer att vägas samman med synpunkter från övriga
remissbesvarare.
Remissen omfattar följande standa rdförslag:

- Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner
genomförandet ov FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

ftSS 854000

-

Vögledning

för

Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden vill vi ha dina förslag på förändringar senast 2020-08-17
Svaret på remissen och dina eventuella kommentarer ska du skicka till vacine.slamti@sis.se
Deltagare i SIS/TK 588 och SIS/TK 588 AG 03 lämnar sina kommentarer via röstningsportalen NEB. Klicka här.
Skriv dina kommentarer på bifoead svarsblankett.
Ansvarig för remiss 19990 är den Tekniska kommitt6n SIS/TK 588/AG 03.
SIS hor copyright pö svensk stondard och förslag till standord i enlighet med gdllande internotionello och europeiska
regelverk. Detto göller iiven rent nationell svensk stondard och förslog till rent notionell stondard. Du kon löso mer
om detta i "lJpphovsrött och standorder" eller i "Överlåtelse ov upphovsrött" under Allmcinno villkor på www.sis,se.
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Hållbara städer och samhällen
SIS-remiss 19990
Remisstiden utgår: 2020-08-17
Remissen omfattar:

ftss 854000

Styrning och ledningrt)r hållbar utveckling i kommuner och regioner
- Vägledningfor genomforandet av FN:s Agenda 2030fi)r hållbar
utveckling
Utarbetad av: SIS/TK 588/AG 03

Svenska institutet fiir

standarden

.$r,emska

imstitwtet.för sturrsclwrder idr rnedfern i

[50

ock

{EN
51

Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520

Postaladdress:9ox45443,10431

Sweden

01

E-post: info@sis.se

STOCKHOLM, Officeaddress:SolnavägenlE/Torsplan,ll365STOCKHOLM

Phone: +46 8 555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

E-mail:

info@srs.se
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V.A.T.No.SE802410015101

www,sis.se

sts

Svenska

fnstitutet fön

Standarden

2020-06-02

Hållbara städer och samhällen
Ditt svar är viktigt

Det åir viktigt att svenska kommuner, regioner, myndigheter, ft)retag och andra
organisationer far möjlighet att påverka hur standarderna är utformade. Dina
synpunkter på standardftirslaget bidrar till att testa riktigheten i den
kommande standarden och genom ditt svar ökar också möjligheten att
standarden kommer att bli anv?ind och accepterad.
Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden ska du
använda svarsblanketten som är bifogad.

Orientering

Den svenska kommittdn SISiTK 588/AG 03, Hållbara städer och samhällen,
har utarbetat det ft)rslag till svensk nationell standard som presenteras i denna
remiss.
Avsikten iir att ftjrslaget ska fastställas och ges ut som svensk standard. Den
slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma att awika från ftirslaget
beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen.
För att kunna fastställas som svensk standard ska standarden vara ftrenlig
med svensk lagstiftning.
Det iir viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om ftirslaget är
förenligt med svensk lagstiftning.
Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag fcir kommittöns beslut.

Något om fiirslaget

Denna standard syftar till att ge vcigledning tiil rt)rftoendevalda och
tjdnstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie
styrning och ledning, integrera ochrt)rstdrka hållbar utveckling samt frdmia
samverkanrt)r att bidra till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen.
SS 854000 har ett processorienterat tillvdgagångssdtt som utgår från
mo de I I e n P I aner a- G e nomfor a - F ö lj a-upp - F ö r b rit tr a (P D CA p å e n ge I s kQ rt)r
att underldtta en strindigrt)rbattring av kommuners och regioners /örmåga att
ta sig an samhr;llets utmaningar. Det innebdr bland annat att standarden kan
införas stegvis utifrån kommunens eller regionens mognadsgrad, d.v.s. den
kan tex. ge stöd i aft rt)rebygga och hantera risker och möjligheter utifrån det
hållbarsarbete som redan tir på plats.
Standarden betonar vikten av partnerskap över sektors- och landsgrdnser för
att lösa stora samhcillsutmaningar, och det fahum att Agenda 2030 utgör ett
heltackande ramverk som kan tex. bidra till en ökadförståelse av såvöl

Svensi<a imstitutet {t!r stamdander
104

Postadress:

Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01
Postal address: Box 45443, 104 31 STOCKHOLM,
Sweden
Phone: +46

I

555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

Svepeskn imstituate(

standsrder ör naedfew i fSCI oefu CEhl

Besöksadress: Solnavägen 1 EiTorsplan, 1 13 65
E-post: info@sis.se
Office address: Solnavägen 1 E/Torsplan, 1 1 3 65 STOCKHOLM
E-mail: info@sis.se
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uppkomst som konselwenser av utmaningar såsom Covid-L9

Svensk kommittd

Svaren på denna remiss kommer att behandlas av SIS/TK 588/AG 03.
Gruppen har ftljande sammansättning:
Jonas Frykman, Botkyrka kommun, ordftirande fttr TK 588
Ellinor Avsan, Sveriges Ekokommuner, ordftirande ftir TK 588/AG
Julia Widbom, Ale kommun
Annika Friberg, Ale kommun
Fljalmar Bardh Olsson, Arkatay Consulting AB
Lisa Walitalo, Blekinge tekniska högskola
Peter Wikman, Botkyrka kommun
Pernilla Bergmark, Ericsson AB
Jonas Andersson, Flens kommun
Josefin Smeds, Flens kommun
Jonas Höglund, Forshaga kommun
Urban Ledin, Forshaga kommun
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige
Tor Gustafsson, Funktionsrätt Sverige
Kenneth Gyllensting, Föreningen Sveriges Ekokommuner
Kristina Difs, Konsumentverket / KO
Jonas Edin, Lerums kommun
Sara Gustafsson, Linköpings Universitet
Markus Arnez-Wegelius, Lunds universitet
Sanna Lannesjö, Lysekils kommun
Tobias Källqvist, Lysekils kommun
Kristina Mjömell, Rise Research Institutes of Sweden
Katarina Haugen, Rise Research Institutes of Sweden
Henrik Lagerström, SEK Svensk Elstandard
Tore Carlsson, Statens Energimyndighet
Sepehr Mousavi, SweGreen AB
Bruno von Niman, Svenska informations- och telekommunikations-

standardiseringen
Magnus Bäckström, Svenskt Vatten AB
Stanley Nyoni, Sveriges Konsumenter
Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumenter
Charlotte G Brynielsson, Växjö kommun
Maria Stavert, Växjö kommun
Henrik Johansson, Växjö kommun

Frågor

Frågor kring remissen besvaras av Yacine Slamti, SIS,
5 5 5202 1, epost: yacine. slamti@sis. se

telefon : 08-5

Beställning

Förslaget kan beställas från Camilla Hal6n, SIS,
telefon: 08-55552006, epost: camilla.halen@sis.se

Vilka får remissen?

Remissen har siints ut

till ftiljande:

SIS/TK 588/AG 03
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03

Remissgruppen fiir SIS/TK 588/AG 03
Remissgruppen ftir SIS avdelning Samhällsbyggnad
Samtliga svenska kommuner och regioner

Svar på remissen

Anvisningar
remissvar

fiir

Besvara remissen genom att returnera bifogade svarsblankett,
yacine.slamti@sis.se. Se anvisningar.

Ett remissvar består av två delar:
Svarsblankett (drir du röstar ja eller nej
Kommentarer.

till

till ftirslaget, eller avstår);

Om remissen innehåller flera standardftirslag ska ett svar avges ftir varje
ingående standardftirslag. I svarsblanketten finns förberedda svarsaltemativ
ftir samtliga standardftirslag.

här fyller du i
svarsblanketten
Så

"Avstår" om du inte är insatt i ftirslaget och dess konsekvenser eller om du
inte har tid eller möjlighet att sätta dig in i ftirslaget.
"Tillstyrker utan kommentarer" om du anser att ftirslaget kan godtas som
standard utan foriindringar.

"Tillstyrker med kommentarer" om du anser att ft)rslaget kan godtas som
standard, fast med de ftirändringar du angivit i dina kommentarer.
"Avstyrker med motivering" om du anser att förslaget innehåller felaktigheter
eller åir olämpligt att godta som standard. Du ska ange en motivering till
avstyrkandet och skälen ska vara av allvarligare karaktär.
Ange om du/ni har erfarenhet inom den ftireslagna standardens tillämpningsområde och om du/ni haft möjlighet att pröva fiirslagets tillämpning i er
verksamhet.

Kom gärna med synpunkter på den fiireslagna svenska titeln
Om du vill lämna
kommentarer

Fyll i medftiljande blankett ftir kommentarer enligt anvisningarna nedan,
Om standardftirslaget är på engelska ska kommentarema vara på engelska.
Detta ft)r att såikerställa en konekt användning av fackuttryck.

Så här fyller du
blanketten fiir
kommentarer

i

För att skapa en ny tabellrad ställer du markören i sista tabellcellen och
Irycker tab.

MB/NCI
Lämnablankt eller ange en kortform av er identitet som svarslåimnare (t.ex.
initialer, eller ftirkortning av ftiretags-/organisationsnamn)
Clause No./Subclause No./Annex (e.g. 3.1)
För varje kommentar ges en referens till relevant avsnitt i standardftirslaget.
Para graph/tr'i

gure/Table/llote

(e.
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g. Table I )

Om möjligt preciseras relevant stycke, figumr, tabellnr, not, eller dylikt
standardftirslaget.

i

Type of comment
Varje kommentar kategoriseras med någon av ft)rkortningarna
te, ed, ge med foljande innebörd:
teknisk kommentar
redaktionellkommentar(editorial)
generell kommentar

te:
ed:
ge:

Comments (iustification for change)
Föreslagna ändringar motiveras/ftirklaras kortfattat.
Proposed change
För te- och ed-kommentarer ges entydiga fiirslag
eller strykning, gärna enligt ftiljande exempel:
Change "shall" to "should".
Add the text "see enclosure".
Remove the text "see enclosure".

till

ersättningstext, tillägg

Line number (e.g. 17)
Ange radnummer om det finns angivet i standardftirslaget.
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SVARSBLANKETT

SIS-remiss 19990

SISE{:imffi"'

1

e-post: yacine.slamti@sis.se

(1)

SIS Swedish Standards lnstitute
Remissvar
Yacine Slamti

Box45443
10431 STOCKHOLM

SIS/TK 588, Hållbara städer och samhällen
Svar
SIS-remiss 19990

på

avseende
Senaste
svarsdatum

ftSS 854000
2020-08-11

Uppgifter om svarslämnaren

I

Foretag/Organ isati on/Mynd

i

g

E

het

Enskild person

Företag/Organisation/Myndighet
Handläggare (namn, telefon)
Datum

Remissvar

n
n
n
n
n
n
n
n

Avstår

lttstyrker utan kommentarer
Tillstyrker med kommentarer
Avstyrker med motivering
Har erfarenhet inom det område förslaget täcker
Har tillämpat förslaget
Ej berörd
Kommentarer till föreslagen svensk titel

Svenska åsrstitutet fön standarder
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520

01

Svenska institutet för standarder är medlem

i

ISO och CEN

E-post: info@sis.se

info@sis.se
37

Postaladdress:Box45443,10431 STOCKHOLM,Sweden Officeaddress:Solnavägen1E/Torsplan,ll365STOCKHOLM

V.A.T.No.SE802410015101

Phone: +46 8 555 520 00Telefax: +46 8 555 520

www.sis.se

01

E-mail:

Template for comments and secretariat observations
Line
number
(e.s.17)

MB/
NCI

Glausel

Paragraph/

Subclause

Figure/
Table/

(e.9. 3.1)

Type of
comment2

Date:

SIS-remiss 19990

ftss 854000

Observations of the
secretariat

Proposed change

Comments

(e.9. Table 1)

Svar från

1
2

MB = Member body / NG = National Committee (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China; comments from the ISO/CS editing unit are identified by
te = technical ed = editorial
Type of comment: ge =

*)

general

ISO/IEC/CEMCENELEC electronic balloting commenting templatetuersion 2012-03
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Dnr KS 20201449

Bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för år 2O21Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens beslutar att

1. anslå 193 000 kronor till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud är 202L

2. finansiering sker genom

anslaget för Samordningsförbundet i 2021 års budget.

Sammanfattning av ärendet
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till Samordningsförbunden för
202L. För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen behöver
Försäkringskassan få in uppgifter om vad berörd kommun och region planerar att avsätta
för Samordningsförbundet för 2021, Förbundens bidrag är konstruerade så att staten
bidrar med 50o/o, regionen med 25olo och kommunerna gemensamt med 25olo.
Fördelningen mellan kommunerna är uträknad efter befolkningsstorlek (16-64 år) den
31 december 2019. Fördelningsmodellen som reglerar fordelningen mellan Sveriges
Samordningsförbund utgår från tre parametrar - grundtilldelning på a00 tkr, fördelningsnycklarna 75o/o försörjningsmått och 25o/o invånarantal (16-64 år) samt en spärr för minskning
med max 10olo per år.
Försäkringskassans ambition är att kunna lämna preliminära uppgifter om medelstilldelning per
förbund i slutet på september 2020.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har de senaste åren fått minskat medlemsbidrag i
utifrån fördelningsmodellen. Minskningen har varit 10o/o per år i enlighet med l0olo-spärren.
Under 2021 kommer förbundet hamna i fas med den så kallade idealfördelningen. Den ideala
medelstilldelningen enligt fördelningsmodellen skulle innebära en sänkning av medlemsbidraget
till 4 218 000 kronor. Innevarande år är det totala medlemsbidraget 4 496 000 kronor.

Beslutsunderlag

.
.
.

Skrivelse från Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2020-06-23.
Skrivelse från Försäkringskassan Fördelningsmodell för statens medelstilldelning till
samordningsförbunden 20 19-06- 14.
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 77 augusti 2O20.
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Kommunstyrelsen

Bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för år 2O2L
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens beslutar att anslå 193 000 kronor till Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud år 202L Finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet
202L ärs budget.

i

Sammanfattning av ärendet
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till Samordningsförbunden för
202L För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen behöver
Försäkringskassan få in uppgifter om vad berörd kommun och region planerar att avsätta
för Samordningsförbundet för 2021. Förbundens bidrag är konstruerade så att staten
bidrar med 500/0, regionen med 25o/o och kommunerna gemensamt med 25olo.
Fördelningen mellan kommunerna är uträknad efter befolkningsstorlek (16-64 år) den
31 december 2019. Fördelningsmodellen som reglerar fördelningen mellan Sveriges
Samordningsförbund utgår från tre parametrar - grundtilldelning på 400 tkr,
fördelningsnycklarna 75o/o försörjningsmått och 25o/o invånarantal (16-64 år) samt en spärr för
minskning med max 10olo per år.
Försäkringskassans ambition är att kunna lämna preliminära uppgifter om medelstilldelning per
förbund i slutet på september 2020.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har de senaste åren fått minskat medlemsbidrag i
utifrån fördelningsmodellen, Minskningen har varit 10olo per år i enlighet med lOolo-spärren.
Under 2021 kommer förbundet hamna i fas med den så kallade idealfördelningen. Den ideala
medelstilldelningen enligt fördelningsmodellen skulle innebära en sänkning av medlemsbidraget
till 4 218 000 kronor. Innevarande år är det totala medlemsbidraget 4 496 000 kronor.

Beslutsunderlag
Skrivelse frå n Samord n i ngsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud 2020 -06-23
Skrivelse från Försäkringskassan Fördelningsmodell för statens medelstilldelning till

samordningsförbunden 20L9-06- 14

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg /Mellerud hemställer om besked om kommunens tilldelning

till Samordningsförbundet för 2021 då Försäkringskassan har påbörjat arbetet med att beräkna
medelstilldelningen för är 202L. Försäkringskassans ambition är att kunna lämna preliminära
uppgifter om medelstilldelning per förbund i slutet på september 2020.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Förbundens bidrag bygger på att staten bidrar med 50o/o, regionen med 25o/o och kommunerna
gemensamt 25o/o. Fördelningen mellan kommunerna beräknas utifrån befolkningsstorlek (16-64
år) 31 december 2019.
Försäkringskassans fördelningsmodell utgår från tre parametrar:

1.

För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges en grundtilldelning om 400 tkr.

2.

Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75o/o försörjningsmått
och25o/o invånarantal (16-64 år) iförbundens geografiska områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande som förebyggande
samverkansinsatser i ett område.

3. I modellen

finns en spärr så att ett förbund får maximalt 10 procent minskning från ett år

till nästa.
Liksom infor 2020 finns ett antal faktorer som kan påverka storleken på den möjliga
tilldelningen till enskilda samordningsförbund som inte har varit möjliga i nuläget att beakta:

.
.
o

Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2021.
Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner
Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen

Samordningsförbundet har fått minskat medlemsbidrag de senaste åren. Minskningen har varit
10o/o i enlighet med 10o/o-spärren. Under 2021 kommer Samordningsförbundet att hamna ifas
med den sk idealfördelningen. Samordningsförbundets förslag är att förbundet ansöker om ett
medlemsbidrag i fas med idealfördelningen, Det innebär ett totalt medlemsbidrag om 4 218 000
kronor är 202L,jämfört med 2020 års bidrag om 4 496 000 kronor.
Melleruds kommuns andel enligt modellen för år 202L är IB,3o/o vilket innebär 193 000 kronor.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mellerud
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lngrid Engqvist
Från:

Linda Säterstam < Linda.Saterstam@vanersborg.se >
den 23 juni 2020 09:30
Morgan E. Andersson; Eva Pärsson; Benny Augustsson; Gunnar Lidell;
hakan.linnarsson@vgregion.se; maria.anna.nilsson@vgregion.se; lngrid Engqvist;
Socialförvaltningen Vänersborg; Kommunstyrelseförvaltningen, Vänersborgs

Skickat:

Ti[:

kommun
Kopia:

Christer Sundsmyr; Eva Björklund; lindajansson.moderat@gmail.com; Dan Nyberg;
Daniel Jensen; Ben Norman; Ann Kickeus

Ämne:
Bifogade filer:

Medlemsbidrag Samordningsförbund 2021
Förfrågan om medlemsbidrag 2021 inkl bilagor.pdf

Hej!
Försäkringskassan har gått ut med förfrågan om uppmatchning av den statliga medelstilldelningen för 2021, se
bilagorna för ytterligare information.
Ni är varmt välkomna att höra av er om ni har några frågorl
Jag önskar er en

fin sommar!

Med vänlig hälsning
Linda Säterstam

Förbundschef
mord ningsfö rbu ndet Vänersborg/Mel lerud
Besöksadress: Sundsgata n 16, 462 33 Vä nersborg
Postadress: c/o Vänersborgs kommun,462 85 Vänersborg
Telefon:0703-650 750
-i-va
m
rdni
Hemsida:
Sa
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Kommunstyrelsen Mellerud (Morgan Andersson & Eva Pärsson)
Kommunstyrelsen Vänersborg (Benny Augustsson & Gunnar Lidell)
Västra Götalandsregionen (Maria Nilsson & Håkan Linnarsson)

Till:

Fråga om Bidrag

till Samordningsförbundet Vänersborg/trttellerud för är 2O2L

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till Samordningsförbunden för 2A2\.
För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen behöver Försäkringskassan
få in uppgifter om vad berörd kommun och region planerar att avsätta för Samordningsförbundet för

2421.

är konstruerade så att staten bidrar med 50%, regionen med 25% och
kommunerna gemensamt med 25%. Fördelningen mellan kommunerna är uträknad efter

Förbundens bidrag

befolkningsstorlek (16-64 år) 3L december 2019.
Fördelningsmodellen som reglerar fördelningen mellan Sveriges Samordningsförbund utgår från tre
parametrar:

t.
2.

För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges en grundtilldelning om 400 tkr.

Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75% försörjningsmått
och 25% invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden. Dessa parametrar syftar

till att fånga upp behov av såvål rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i ett

3.

område.
I modellen finns en spärr så att ett förbund får maximalt 1-0 procent minskning från ett år till
nästa.

I

bilagan framgår vad fördelningsmodellen kan ge respektive förbund enligt ovan parametrar i
grundmodellen utan hänsyn tagen till 10% spärren, den så kallade idealfördelningen. Liksom inför
2020 finns ett antal faktorer som kan påverkar storleken på den möjliga tilldelningen till enskilda
Samordningsförbund som inte har varit möjliga i nuläget att beakta i bifogad bilaga:
- Antal nya förbundlkommuner som tillkommer 2O2L

-

Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner
Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen

Med hänsyn till ovanstående är Försäkringskassans ambition att kunna lämna preliminära uppgifter
om medelstilldelning per förbund i slutet på september.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har de senaste åren fått minskat medlemsbidrag
utifrån fördelningsmodellen. Minskningen har varit !O% per år i enlighet med 1O%-spärren. Under

202L kommer förbundet hamna i fas med den så kallade idealfördelningen. Det innebär en
minskning av medlemsbidraget i år på ca 6%. Vårt förslag är att förbundet ansöker om ett
medlemsbidrag i fas med idealfördelningen. I år var det totala medlemsbidraget 4 495 000kr. Den
ideala medelstilldelningen enligt fördelningsmodellen skulle innebära en sänkning av
medlemsbidraget till 4 218 000kr.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Postadress: c/o Vänersborgs kommun,462 85 Vänersborg
Besöksadress: Sundsgatan 76, 462 33 Vänersborg
Telefon: 0703-650 750
Organisationsnum mer: 222400-2048
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Nedan är en tabell på medlemsbidragen sedan 2014.
2014 tkr
3045

Bidrag i tkr

Staten *
Vänersborg 81,7%

Mellerud 18,3%
Västra Götalandsregionen

2015 tkr

2016

tkr

2900

3105

1218

7t77

1265

304,s

279

L522,5

1450

287
1552

2OL7

tkr 2018 tkr 2019 tkr 2020 tkr 202ltkr
2248
2 109
2515
2263
922
861,5
to20
918,3

2794
7734
263

238

209

205,7

193

1397

1257

1131

tt24

1054,5

4496 42t8
4525
s588
5030
5090
5800
6209
Totalt
Procentsatsen kan öndras något melldn kommunerna från år till år, siffran som anges ör från 2019 (Kolado).
Svar skall vara inlämnat till Försäkringskassan senast den 31 augusti så besked om ni skjuter till
föreslagna medel önskas från er senast den 24:e augusti 2020.
Svaret skickas till: ann.kickeus@ trollhattan.se
Jag finns tillgänglig för frågor eller funderingar kring ovanstående vecka 26, 27 och 32. Från vecka 33
och framåt finns Ann Kickeus tillgänglig för frågor. Ann Kickeus nås på telefon: 0520-496949

Vad förbundet finansierar och vilka resultat insatserna uppnår finns i årsredovisningen för 2019.

Vänligen

Linda Säterstam

Förbundschef
0703-650 750

Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mellerud
Postadress: c/o Vänersborgs kommun, 46285 Vänersborg
Besöksad ress: Su ndsgata n L6, 462 33 Vänersborg
Telefon:0703-650 750
Orga nisationsnum mer: 222000-2048
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Serieoutrmef

Fördelningsmodell för statens medelstilldelning
samordningsförbunden

till

Syfte rned fördelningsmodellen
Syftet med modellen år att få en transparent, långsiktig modell för medelstilldelning tillsamordningsförbunden. Modellen ska som grund ge samtliga förbund
möjlighet att få medelstilldelning efter sanrma parametrar. Den ska också främja
att medlen arbetar för medborgarna och deras behov.
Pa ra

metrar i grund modelle n
För att ett förbund sl<a kunna bedriva en verksamhet ges som bas en
grundtilldelning om 400 tkr.

l)

2)

Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75
procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (3.6-64 år) i förbundens geografiska områden, Dessa parametrar syftar till att fånga upp
behov av såväl rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i

ett område.

3)

I modellen finns en spärr så att ett förbund får maximalt 1.0 procent

minskning från ett år till nästa.
Fördelningsprinciper att beakta och tillämpning av modellen i praktiken

A)

Storleken på statlig medelstilldelning enligt idealfördelning (parameter 1 och 2) kommuniceras med sarnordningsförbunden.

B)

Samordningsförbund inkommer med ansökan om statliga medel i den
storleksordning som kommuner och regioner kan matcha.

C)

Fördelning tas frarn baserad på inlämnad information samt att den
sista grundförutsättningen {parameter 3} i fördelningsmodel}en med
maximal 10 % minskning från ett år till ett annat beaktas,

D)

I modellen kan tre olika scenarion inträffa när medelfördelas tillsamordningsförbunden,

t.

Medeli balans

Om kommuner och regioner kan matcha de statliga medel som finns
att fördela till förbunden efter att samtliga parametrar tagits hänsyn
till, fördelas belopp ut till förbunden enligt fördelningsmodellen.
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överskott av medel
överskott av medel kan uppstå

a)

När samtliga förbund meddelat hur kommuner och regioner kun-

nat matcha den statliga tilldelningen och totalsumman blir mindre
än de statliga medlen.

b)

Om ett förbund sent i processen lämnar tillbaka medel.

Ytterligare statliga medel utbetalas i de fall kommun och regioner kan
matcha med motsvarande belopp,
Hänsyn tas till:
1. Ansökan om ytterligare medel
2. Stort eget kapital beaktas,

3.

Underskott av medel

Underskott av medel kan uppstå då 10 procents spärren enligt parameter 3 blir högre än 10 procent. Detta scenario kulle kunna infalla
om exempelvis fler kommuner ansluter sig till förbund och de statliga
medlen inte räcker för att kunna beakta maximal 10 % minskning från

ett år till ett ännat,
Hänsyn tas till:

l.
2.

Stort eget kapital beaktas2
10 procents spärren kan justeras vid behov3

I Det cgna knpitalet iir ir*e rned sorn el av grtndparanrsarårna i lordchrings*lodcllcn. Det egna liapitalet kan dock
komma att beaktas orn det kvarstår medel cller tlet att budgetftrrdelningen sketl utifrån vad konrtttner och rcgioncr
kan nratoha.

)>

Ston cgel ltapit*l kornner att beakhs och vid behov redueera nredelstilltlelningen utilrån de ekonorniskn furulsåttningar som råder vid fordelningslilllället. Uppgiften onr egel kapilal håmters liån årsrednvisningen- Natiolella rådet
har 2{ll3 tagit frarn rckornnrendationer onr rimlig storlek på sparrde medellegct kapi'.11. 8eråkrlingsmodeller/trappa,
fi nns på rvrvrv. firrsatrr.se.

?

Se tidigarc f'otrrot.

3 lO-procents spiln kan vid bchov jrstcras utiliån de ekonouriska förotsilttningar som råder vid lördelningstilllällea.
Orn justering blir aktuell kornrner kolrrrnunicerirrg nred lörbrrnden att skc.

46

BiarieDunrme(

201 9-06-14

I
Version

m

3 (4)

Försäkringskassan
Eeslutsdatum

Diarienummar

201 9-06-1 4

007956-2019

Ändringsdalum

$eri6nurnmer

r+

rr+

rrrr+

r)

\

r|

I
Figur 1 Flödesschema och princlper vid fördelning
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Förutsättning för tilldelning när förbund slås samman
Parametrar i grundmodellen
a

Grundtilldelningen räknas som ett förbund vid nästa medelstilldelning och
verksamhet ges som bas en grundtilldelning om 400 tkr.

a

Utöve r gruncltilldel ni ngen bygger modellen på förde ln ingsnycl<la rna 75
procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i fÖrbundens geografiska områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande som förebyggande sarnverl<ansinsatser i ett

område.
Respektive förbundens tilldelning för året de slås ihop räknas samman
och sedan utgår maximalt 10 procent minskning från ett år till nästa.

Bilaga L - Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning

L,'\''

Ulrika Havossar

Maria Björk

Försäkringsd irektör

FinansiellController

AvdelniÅ9en för SJukförsäkrlngen

Avdelningen för Sjukförsäkringen
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Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning
Försäkringskassan bidrar med statens andel, motsvarande hälften av de ekonomiska
resurserna till den finansiella samordningen. Regioner och kommuner bidrar med var
sin fjärdedel. Regeringen meddelar årligen storleken på den budget som avsätts för
finansiell samordning genom sa mordningsförbu nden.

Bearbetning utav statistik från Statistiska centralbyrån
För att skapa en beräknad fördelning per förbund använder vi oss av statistik inhämtad
från SCB. De två komponenterna som används i fördelningsmodellen är lnvånarantal
och Försörjningsmått.
I beräkningsvariabeln "NklBer lNV" görs en andelsberäkning utav
invånarantalet för samtliga i fördelningsmodellen ingående förbunds
upptagningsområde (i,praktiken samtliga kommuner i landet där det finns
ett aktivt samordningsförbund). Nyckeltalet tillgodoser en andelsmässig
fördelning mellan samtliga samordningsförbu nd.
a

I berä kningsva riabeln " NklBer Försörjningsmått" görs en a ndelsberäkning
utav försörjningsmåttet för sa mtliga i fördeln i ngsmodel len ingående
förbunds upptagningsområde (i praktiken samtliga kommuner i landet där
det finns ett aktivt samordningsförbund). Nyckeltalet ger en andelsmässig
fördelning mellan samtliga sa mordningsförbund.

a

I beräkningsvariabeln "Nyckeltal Viktad" sker en sammanvägning av ovan

två framräknade variabler (invånarantal och försörjningsmåttet). I
sammanvägningen ges de två delarna den typen av viktning som
fördelningsmodellen föreskriver, det vill säga invånarantalet "väger" 25 Yo
och försörjningsmåttet "väger" 75 %.1detta nyckeltal framgår med andra
ord den andel utav landets totala samordningsförbund som det aktuella
fö rbu ndet utgör - en igt fördel ningsmodel le n.
I

Försörjningsmåttet står i relation till den nyckeltalsberäkning som gjorts för hela
landet. Om ett förbunds försörjningsmått står helt stilla - är inte det detsamma som
att tilldelningen nödvändigtvis blir densamma. Det är förhållandet relaterat till alla
andra kommuner som är det intressanta, med andra ord om situationen förändras i
andra kommuner kan den relativa andelen komma att påverkas.
Processen

A) ljuni månad går mail ut till alla samordningsförbund

om en första preliminär
fördelning från den statliga medelstilldelningen för kommande år. Sifforna
som redovisas visar vad förbunden kan få enligt parametrarna i
grundmodellen (bas för grundtilldelning om 400tkr, fördelningsnycklarna 75

Postadress

Kundcenter tör privatpersoner

Försäkringskassans inlåsningscentral
839 88 Östersund

0771-524 524

Bankgiro
738-8036

lnternet

Kundcenter för partner
0771-17 90 00

Org.nr
202100-5521

www.forsakringskassan.se
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procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (15-6a år) i
förbundens geografiska område). Den sista parametern i modellen, en spärr
så att ett förbund får maximalt 10 procents minskning från ett år till nästa
beaktas först i ett senare skede.

B)

Förbunden kommer in med svar gällande önskad statlig tilldelning baserad
på information om hur mycket kommuner och regioner kan matcha samt
vad förbundet är i behov av senast den 31 augusti.

C)

preliminärfördelning tas fram baserad på inlämnad information samt
att den sista grundförutsättningen ifördelningsmodellen med maximal L0 %
minskning från ett år till ett annat beaktas. Den andra preliminära
fördelningsmodellen skickas ut till förbunden under september månad.
Förbunden kan då inkomma med ny information fram tillvecka 42.

D)

Den slutgiltiga fördelningen kommuniceras ut

En ny

till förbunden under hösten

efter det att budgetpropositionen presenterats.

Exempell
Förbund A hade för föregående budgetår en beslutad tilldelning på 3,0 Mkr.
I juni 2018 får förbund A besked om preliminär fördelning enligt grundmodellen (ej
hänsyn taget till 10 procent). Förbund A får preliminärt besked om att
fördelningsmodellen genererar en tilldelning för förbundet på 2,0 miljoner kronor
avseende 2019. Förbund A frågar då hur mycket kommunen och regionen kan
matcha med och återkopplar detta till försäkringskassan.
Förbund A inkommer med besked om att Kommun och Region budgeterar en
tilldelning till förbundet på samma nivå som tidigare år, dvs totalt 3,0 Mkr från
Kommun och Region totalt.
Förbund A får besked i slutet av september att deras tilldelning blir 2,7 miljoner
kronor. Det efter att hänsyn även tagits till att förbundet maximalt får 10 procent
minskning från ett år till nästa samt hur mycket kommuner och regioner kan matcha
med.
Genom att ställa det slutliga beslutet gällande fördelning iförhållande tillden

fördelningsnivå som kommunicerades för "första preliminära fördelning" enligt
ovan, kan förbundet se om det har fått mer eller mindre medel än vad de var
"berättigade till".

fallet ovan har förbundet en slutlig tilldelning för 2OL9 som ligger 0,7 Mkr högre än
den första preliminära. Med andra ord har 10 %-spärren verkat som garant för att
förbundet som på grund av historik har en högre tilldelning än proportionerlig
I

Postadress

Försäkringskassans inlåsningscentral
839 88 Östersund
lnternet
www.forsakrin gskassan.se

Kundcenter tör privatpersoner
o771-524 524
Kundcenter för partner

0771-17 90 00
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3 (4)
Datum

2019-06-14

storlek, inte tvingas krympa på ett sätt som skulle äventyra pågående verksamheter

iförbundet.
Exempel2
Förbund B hade för föregående budgetår en beslutad tilldelning på 5 Mkr. ljuni
2018 får förbund B besked om preliminär fördelning enligt grundmodellen (ej
hänsyn taget till 10 procent). Förbund B får preliminärt besked om att de kommer
att få 8 miljoner kronor avseende 20L9. Förbund B frågar då hur mycket kommunen
och regionen kan matcha med och återkopplar detta till försäkringskassan.
Kommunen och region kan matcha med 3 miljoner vardera, 6 miljoner kronor
tillsammans.
Förbund B får besked i slutet av september att deras tilldelning blir 5 miljoner
kronor. Det efter att hänsyn även tagits till att förbundet maximalt får 10 procent
minskning från ett år till nästa samt hur mycket kommuner och regioner kan matcha
med.
Genom att ställa det slutliga beslutet gällande fördelning i förhållande till den

fördelningsnivå som kommunicerades för "första preliminära fördelning" enligt
ovan, kan förbundet se om det har fått mer eller mindre medel än vad de var
"berättigade till".
I fallet ovan har förbundet fått 2 miljoner kronor mindre. Detta då kommun och
region ej kunde matcha grundmodellens tilldelning.

När används det egna kapitalet i processen
Det egna kapitalet är inte med som en av grundparametrarna i fördelningsmodellen
utan hanteras beroende på de tre olika scenarion som kan uppstå vid fördelning av
de statliga medlen. Det egna kapitalet kan komma att beaktas i två av dessa
scenarion:

1,. Det är ett överskott av medel efter det att budgetfördelningen skett utifrån
vad kommuner och regioner kan matcha eller om förbund lämnar tillbaka
medel sent i processen. (scenario 2)

Om medel kvarstår efter budgetfördelningen kommer Försäkringskassan att ge
förbunden möjlighet att ansöka om ytterligare medel, så kallade ofördelade medel
Ytterligare statliga medel utbetalas i de fall kommun och regioner kan matcha med
motsvarande belopp.
Hänsyn tas

till:

1. Ansökan om ytterligare medel
Postadress

Kundcenter för privalpersoner

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

o771-524 524

Bankgiro
738-8036

lnternet

Kundcenter för partner
0771-17 90 00

Org.nr
202100-5521

www.forsakringskassan.se
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2. Stort eget kapital beaktas'

2.

När förbunden sammanslaget ansöker om mer statliga medel än som finns
att fördela efter att alla parametrar i grundmodellen beaktats. (Scenario3)

Underskott av medel kan uppstå då 10 procents spärren enligt parameter 3 blir
högre än 10 procent. Detta scenario kulle kunna infalla om exempelvis fler
kommuner ansluter sig till förbund och de statliga medlen inte räcker för att kunna
beakta maximal 10 % minskning från ett år till ett annat.
Hänsyn tas

l.

2.

till:

Stort eget kapital beaktas'
10 procents spärren justeras.

Hur går det att planera långsiktigt med modellen
Alla förbund kan planera sin budgettilldelning långsiktigt på ett övergripande plan.
Har ett förbund tagit emot en mindre tilldelning än det fått i idealfördelningen kan
förbundet om regioner och kommuner signalerar att de kan matcha med ett högre
belopp till nästkommande år tänka att de troligtvis kommer att få en högre

tilldelning.
Har ett förbund fått medel enligt idealfördelningen ett år kan förbundet tänka att
fördelningen till året efter kommer vara i ungefär samma storhet.
Har ett förbund tagit emot mer pengar än vad den ideala fördelningen föreslår året
innan då 10 % spärren slagit in kan förbundet tänka att de med stor sannolikhet
kommer att få en minskad fördelning året efteråt. Denna minskning ska maximalt
vara på LOYo.
Ovan förutsätter att regeringen ger finansiell samordning samma budget som
föregående år. Parametrar som förändring i invånarantal, försörjningsmått, antal
kommuner och regioner som deltar påverkar också fördelningen från år till år.

I Ston eget kapital kommer att beaktas och vid behov reducera medelstilldehingen uti&."rn de ekonomiska fiirutsättningar som
råder vid ördelningsrillfiillet. Uppgillen orn eget kapital hämtas frår årsredovisningen. Nationella rådet har 2013 iagit frarn
rekommeudationer orn t'inilig storlek på sparade lnedel/ege1 kapital. Beråkningsmodellen/trappa, finns på wrvw.finsant.se.
2

Se tidigare fotnot.

3I
O-procents spärr karr vid behov justeras utifrår de ekonotniska örulsättniugal som råder vid {iirdelningstillfiillet. Om
justering blir aktuell kommer kommunicering tned för'brurdeu att ske,

Postadress

Försåkringskassans inlåsningscenlral
839 88 Ostersund
lnternet

vww.forsakringskassan.se

Kundcenter för privatpersoner
o771-524 524
Kundcenter för partner
0771-17 90 00
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Dnr KS 20201454

Bemyndigande att kontrasignera handlingar, revidering
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente, $ 46,
bemyndiga följande tjänstepersoner att kontrasignera handlingar inom
kommunstyrelsens förvaltningsområde:
Kommunchef
Ekonomichef
HR-chef
Samhällsbyggnadschef

Karl-Olof Petersson
Elisabeth Carlstein
Jeanette Johansson
Magnus Olsson

Sammanfattning av ärendet
Enligt $ 46 i kommunstyrelsens reglemente ska skrivelser, avtal och andra handlingar på
kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som
kommunstyrelsen bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid
föfall för denne den ledamot som styrelsen utser.

Beslutsunderlag

.
o

Kommunstyrelsens reglemente $ 46.
Komm unstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 77 augusti 2O20.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom mu nstyrelseforva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-06-24

Diarienummer

Sida

K520201454

1 (1)

Kommunstyrelsen

Bemyndigande att kontrasignera handlingar, revidering
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente,
$ 46, bemyndiga följande tjänstepersoner att kontrasignera handlingar inom
kommu nstyrelsens förvaltningsområde :

Kommunchef
Ekonomichef
HR-chef
Samhällsbyggnadschef

Karl-Olof Petersson
Elisabeth Carlstein
Jeanette Johansson
Magnus Olsson

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 46 i kommunstyrelsens reglemente ska skrivelser, avtal och andra
handlingar på kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och
kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot
som styrelsen utser.
Beslutsunderlag

.

Kommunstyrelsens reglemente $ 46.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Utd rag ur Kommunstyrelsens reglemente

Undertecknande av handlingar
45$
Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen ska på kommunstyrelsens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer
Vid förfallför ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfallför denne den ledamot som
styrelsen utser.

Kommunstyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på kommunstyrelsens vägnar.
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Dnr KS 2o2ol5oL

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för
kommunstyrelsen, revidering
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslutden B april 2020,9 92, att bemyndiga
följande personer att två i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bankoch checkräkningar:
Kommunchef
Ekonomichef
Controller
I Controller (vikarie)
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom

Ekonomiassistent
Ekonomiassistent

Karl-Olof Petersson
Elisabeth Carlstein
Therese Israelsson
Linnea Stockman (från 2020-09-01)
Emma Lindquist
Elin Holm
Anna-Lena Andersson

Andrietta Pettersson
Lotten Svensson (till och med 2020-08-31)
Jannice Krave
Jonathan Lundgren (till och med 2020-08-31)

Sammanfattning av ärendet
På grund av att en ny kommunchef tillsatts och personalförändringar inom ekonomienheten så
finns det behov av att se uppdatera vilka som Wå i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar
hos kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt beslut.

Beslutsunderlag

.
r

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, g 92.
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 77 augusti 2O2O.
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KOMMUN

Datum
2020-08-04

i

ng

en

Diarienummer

Sida

KS 2020/s01

1 (1)

Kommunstyrelsen

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för
kommunstyrelsen
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den B april 2020,992, aft bemyndiga
följande personer att Wå i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bank- och
checkräkningar:
Kommunchef
Ekonomichef
Controller
I Controller (vikarie)

Karl-Olof Petersson
Elisabeth Carlstein
Therese Israelsson
Linnea Stockman (från 2020-09-01)
Emma Lindquist
Elin Holm
Anna-Lena Andersson
Andrietta Pettersson
Lotten Svensson (till och med 2020-08-31)
Jannice Krave
Jonathan Lundgren (till och med 2020-08-31)

Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom

Ekonomiassistent
Ekonomiassistent

Sammanfattning av ärendet
På grund av

att en ny kommunchef tillsatts och personalförändringar inom ekonomienheten så
finns det behov av att se uppdatera vilka som Wå i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar
hos kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, S 92.

Annika Wennerblom

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

T.f. kommunchef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud,se

Beslutet skickas

till

Utsedda personer
Dalslands Sparbank

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltni
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

n
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-08

se2

sida
40

Dnr KS 20241177

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank'och checkräkning för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 12 juni 2019, $ 141, att bemyndiga
följande personer att två i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bank- och
checkråkningar:

T.f. kommunchef
T.f. ekonomichef

Ekonom
Ekonom

Annika Wennerblom
Emma Lindquist t.o.m. 2020-05-31
Elisabeth Carlstein fr.o.m. 2020-06-01
Therese Israelsson
Emma Lindquist
Elin Holm
Anna-Lena Andersson

Ekonom

Andrietta Pettersson

Ekonomichef
Controller
Ekonom

Lotten Svensson
Jannice Krave
Jonathan Lundgren

I Ekonom
Ekonomiassistent
Ekonomiassistent

Sammanfattning av årendet
att ekonomichefen slutat och en ny ekonom anställts så finns det behov av att se
uppdatera vilka som två i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar hos kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt beslut.
På grund av

Beslutsunderlag

.
.

Komm

u

nstyrelseförua ltn i nge ns tjä nsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 2020-44-A7, g 115.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 12 juni 2019, 5 141, att bemyndiga
föreslagna personer att två i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bankoch checkäkningar.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Utsedda personer
Dalslands Sparbank

Utd
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Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut,

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

B.

PERSONALARENDEN

B 5 Visstidsanställningar
5.1 Kommunchef (över två månader)
5.2 Förvaltningschef
5.4 övrig personal (över sex månader)
5.5 Beordrande om tillfällig anställning
D

.

g 2/2020
9 t/2O2O
9 r/2O2O
g 6/2020

SAM HÄI.LSEVCC NADSFöRVALTNING EN

D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
g 5/2020
18.4 Bostadsanpassningsbidrag
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ARENDE 14

Anmälan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner redovisningen
Sa

mmanfattning av ärendet

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

.
.
.
.
.
r
.
.

Finansiell rapport per 2020-03-3L. Dnr KS 2020/BB.
Finansiell rapport per 2020-04-30. Dnr KS 2020/BB.
Finansiell rapport per 2020-05-3L Dnr KS 2020/BB.
Sa

mord

n

i

ngsförbu ndet Vä nersborg/Mel leruds protokol I 2020 -06-02.

Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll 2020-06-11.
Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2020-06-11.
Samordningsförbu ndet

Vä

nersborg/Melleruds protokol I 2020-06-22.

Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, 5 106, att bevilja strandskyddsdispens
frln7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för ombyggnad och
ändrad användning av komplementbyggnad på fastigheten Holms-Torp 1:35.
Dnr 2020.87.

.

Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, S 107, att bevilja strandskyddsdispens
frän 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus och altan på fastigheten Ängenäs 2:17. Dnr 2020.109.

.

Byggnadsnämnden beslutade den24 juni 2020, 5 108, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus på fastigheten Skällesbyn L:22. Dnr 2020.110.

.

Byggnadsnämnden beslutade den24 juni 2020, 5 109, att bevilja strandskyddsdispens
frän 7 kap, 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens for tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Kroken I:L}. Dnr 2020.122.

.

Byggnadsnämnden beslutade den24 juni 2020, 5 110, att bevilja strandskyddsdispens
från7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Jakobsbyn 1:50. Dnr 2020.136.

.
.
.

Byggnadsnämnden beslutade den24juni 2020, 5 111, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Ängenäs L:I}. Dnr 2020.138.
Byggnadsnämnden beslutade den24 juni 2020, 5 112, att bevilja strandskyddsdispens
från7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten Köpmannehamn 2:1. Dnr 2020.112.
Byggnadsnämnden beslutade den24juni 2020,5 113, att bevilja strandskyddsdispens
frän 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (gäststuga)på fastigheten Jakobsbyn I:35. Dnr 2020. I 48.
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Byggnadsnämnden beslutade den24juni 2020, g lI4, att bevilja strandskyddsdispens
frtnT kap. 15 g miljöbalken, Anmälan avser strandskyddsdispens för två sfocken '
tillbyggnader av fritidshus och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
Ostra Järn I:9I. Dnr 2020.149.

a

Finansiell rapport per 2020-06-30. Dnr KS 2020/SS.
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ARENDE 15

Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Komm unstyrelsens ledamöter och kom m u nchefen
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ARENDE 16

Rappofter
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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