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FöREDRAGNINGSTISTA

MELLERUDS KOMMUN
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u

2020-08-04

nstyrelseförva ltn ingen

ARENDE 1

Avstämning efter sommaren
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen gör en avstämning av aKuellt läge internt
och externt efter sommaren.
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Kom mu nstyre lseförva ltn
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2020-08-04
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Änrnor z
Presentation av ny kommunchef
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Den nye kommunchefen presenterar sig och sin bakgrund m.m.
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ARENDE 3

Dnr KS 20201113

Fastigheten Tornet 1 i Mellerud, avtal
Förslag

nfijanderätt (arrendeavtal)

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna avtal om nyttjanderätt tomtyta för Tornet

2.

kostnaden

- max 50 400 kronor - finansieras

1.

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 tom\rtan 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

o AB Melleruds Bostäders avtal om nffianderätt tomffta (arrendeavtal).
o Samhä lsbygg nadsförvaltn ngens tjä nsteskrivelse.
I

i
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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
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 etl
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 1
januari - 31 december 2020, men upphör när köpeavtal upprättats vilket planeras ske
under hösten 2020.

Beslutsunderlag
AB Melleruds Bostäder Avtal om nyttjanderätt tom\rta

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Kom

munstyrelseförvaltningen

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
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MELLERUDS

KOilMUN
Avtalsnummer

AVTAL

Nyttjanderätt tomtyta
Iordägare

Arrendator

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Namn

Person-/Orgnr.

AB Melleruds Bostäder

556528-4329

Adress

Telefonnummer

Storgatan 26, 464 30 Mellerud

0530-36080

Namn

Person-/Orgnr.

Melleruds Kommun

212000-1488

Adress

Telefonnummer

Storgatan L3, 464 30 Mellerud
Arrendeställe

Fastighetsbeteckni ng

Tornet

Ytmått

1

1184 kvm

Se markering på bifogad skiss

I

Bitaoa

t

Användningsområde

Utemiljö till förskolan Telaris
Arrendatorns fastighet (då omrädet används som förlängning av egen mark)

Tornet
Arrendetid
Uppsägning

/Förlångning
Avgift

2

Fra n

Till

2020-01-01

2020-72-31

Om inte arrendet sägs upp 1 månader före arrendetidens utgång forlängs det med 1 år

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

n
Förbud mot

överlåtelse

:a

X

ruei

fl

:a

EX

rvuj

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 itvå likatydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Mellerud

Erik Josefsson, VD
AB Melleruds Boståder

2020-05-

Magnus Olsson, Samhållsbyggnadschef
Melleruds Kommun

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas

Na mnförtydligande
Vittne

Na

mnförtydligande

Vittne

Sign
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Sign
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Änsnoe +
Sa m hä

Förslag

I

lsbyg g nadsfrå gor

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisn ingen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aKuella samhällsbyggnads- och planfrågor.
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Änenor s

Dnr KS 2017/303

översiktsplan för Melleruds kommun
Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen varit på utställning och det har inkommit yttranden från bland annat
myndigheter och privatpersoner, Tillväxtenheten har tagit fram ett första utkast till
utställningsutlåtande där synpunkterna besvaras och även börjat revidera förslaget i de
punkter som är möjliga.
Det som kvarstår är frågor där politiken är en viktig del och så behöver även vissa awägningar
och diskussioner föras med Dalslands miljö- och energikontor och länsstyrelsen.

I samband med arbetsutskottets sammanträde genomförs ett styrgruppsmöte.
Beslutsunderlag

.

Diskussionspunkter och utkast till utställningsutlåtande (arbetsmaterial)

BILAGOR
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Dnr KS 20201412

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

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget utan kommentarer

Sammanfattning av ärendet
Den svenska kommitt6n SISffK 588/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 förenligt
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 ledningför hållbar utveckling i kommuner och regioner Vagledning for genomrt)randet av FN : s Agenda 2 0 3 0 Jör hållb arutv e ckling.

Kommunstyrelseftirvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-07-01

Diarienummer

Sida

Ks 20201472

1 (2)

Kommunstyrelsen

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

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget utan kommentarer.

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
atL 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 förenligt
mäd svenik lagstiftning, Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag för kommittdns
beslut. Sista dag för remissvar är 26 augusti 2020.
För

Beslutsunderlag

.

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

Beskrivning av ärendet
Melleruds kommun har fått förslag till Styrning och ledning för hållbar uWeckling i kommuner
och regioner - Vägledning för genomförande av FN:s Agenda 2030 för hållbar uWeckling för
yttrande. Avsikten är att förslaget skall utgöra en svensk nationell standard. Vägledningen är en
standard med processinriktning.
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 uWeckling och ger
är vägledning för genomförandet. Dessa framgångsfaktorer är politiskt åtagande i centrala
styrdokument, integrerat arbetssätt, långsiktighet, förståelse för global påverkan, samordning

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

Orga n isations
212000-1488

464 BO IVIELLERUD

n gen
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Kom m u nstyrelsefö rva ltn

KOMMUN

Datum
2020-07-0r

i

nge

n

Diarienummer

Sida

Ks 20201412

2 (z)

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-Genomfora-Följa
upp-Förbätlra (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
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lngrid Engqvist
Skickat:

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

Till:

Remissmottagare

Ämne:

SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och

Bifogade filer:

regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar
utveckling, SVAR SENAST 17 AUGUSTI
Remissl 9990 (v Final).doc; Svarsblankett_Remissl 9990_ftss854000.doc;

Från:

Kommentarer_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
remissbesvara re.
Remissen omfattar följande standardförslag:
ftSS 854000 - Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

-

Vögledning

för

Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden vill vi ha dina förslag på förändringar senast 2020-08-77
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 bifoqad svarsblankett.
Ansvarig för remiss 19990 är den Tekniska kommittdn SIS/TK 588/AG 03

har copyright på svensk stondard och förslog till standard i enlighet med göllonde internotionella och europeiska
regelverk. Detta göller öven rent nationell svensk standard och förslag till rent nationell stqndord. Du kan liisa mer
om detta i "Upphovsrött och stondarder" eller i "Överlåtelse av upphovsrött" under Allmönna villkor på www.sis.se.
SIS
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Hållbara städer och samhällen
SIS-remiss 19990
Remisstiden utgår: 2020-08-17
Remissen omfattar:

ftss 854000

Styrning och ledningJör hållbar utveckling i kommuner och regioner
- Vdgledningfar genomforandet av FN:s Agenda 2030 Jör hållbar
utveckling
Utarbetad av: SIS/TK 588/AG 03

Svenska institutet {t!r standander
Postadress: Box 45443, 104 31 STOCKHOLM

Svepaska

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

iwstitwtet.för stcpadsrder tLr rsaedfem

Besöksadress: Solnavägen 1 E/Torsplan,
E-post: info@sis.se
Office address: Solnavågen 1 E/Torsplan,
E-mail: info@sis.se
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Hållbara städer och samhällen

2020-06-02

Ditt svar är viktigt

Det iir viktigt att svenska kommuner, regioner, myndigheter, ftiretag och andra
organisationer får 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 använd och accepterad.
Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden ska du
använda svarsblanketten som är bifogad.

Orientering

Den svenska kommittdn SIS/TK 588/AG 03, Hållbara städer och samhällen,
har utarbetat det ftirslag till svensk nationell standard som presenteras i denna
remiss.
Avsikten iir att fi)rslaget ska fastställas och ges ut som svensk standard. Den
slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma att awika fran ftirslaget
beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen.
För att kunna fastställas som svensk standard ska standarden vara ftirenlig
med svensk lagstiftning.
Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om förslaget är
ftirenligt med svensk lagstiftning.
Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag ftir kommittöns beslut.

Något om ftirslaget

SvensF<a imstituetef

ftir

Denna standard syftar till att ge vdgledning till fartroendevalda och
tjcinstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie
styrning och ledning, integrera och forstdrka hållbar utveckling samt framja
samverkanför att bidra till att uppfilla FN:s Agenda 2030 och de globala
hållborhetsmålen.
SS 854000 har ett processorienterat tillvdgagångssdtt som utgår från
mo de I I e n P I ane r a-G e n o mJör a - F ö lj a- upp - F ö r b rittr a (P D CA p å e n ge I s ka) för
att underltitta en strindigförbanring av kommuners och regioners fi)rmåga att
ta sig an somhallets utmaningar. Det innebrir bland qnnat att standarden kan
inforas stegvis utifrån kommunens eller regionens mognadsgrad, d.v.s. den
kan tex. ge stöd i att förebygga och hantera risker och möjligheter utifrån det
hållbarsarbete som redan cir på plats.
Standarden betonar vikten av partnerskap över sektors- och landsgrdnser rt)r
att lösa stora samhcillsutmaningar, och det fahum att Agenda 2030 utgör ett
heltrickande ramverk som kan tex. bidra till en ökadförståelse av såvöl

stnndarder

"$vercsk*

ipestitwiet.för stawderder ftr naedlem

01

E-post: info@sis.se
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520
Postal address: Box 45443, 1 04 31 STOCKHOLM, Office address: Solnavägen 1 E/Torsplan,
E-mail:
Phone: +46 8 555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

Sweden

info@sis.se
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uppkomst som konselwenser av utmaningar såsom Covid-[9.

Svensk kommitt6

Svaren på denna remiss kommer att behandlas av SIS/TK 588/AG 03
Gruppen har ftiljande sammansättning:
Jonas Frykman, Botkyrka kommun, ordft)rande fttr TK 588
Ellinor Avsan, Sveriges Ekokommuner, ordftirande ftir TK 588/AG
Julia Widbom, Ale kommun
Annika Friberg, Ale kommun
Hjalmar 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 Laruresjö, Lysekils kommun
Tobias Källqvist, Lysekils kommun
Kristina Mjörnell, 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,
telefon: 08 -5 5 5 5202 1, epost: yacine. slamti@sis. se

Beställning

Förslaget kan beställas från Camilla Halön, SIS,
telefon: 08-5 5 5 52006, epost: camilla.halen@sis. se

Vilka får remissen?

Remissen har sänts ut

till ftiljande:

SIS/TK 588/AG 03
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03

Remissgruppen för 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 bestar av två delar:
Svarsblankett (där du röstar ja eller nej
Kommentarer.

till

till ftirslaget, eller avstår);

Om remissen innehåller flera standardftirslag ska ett svar avges ftlr varje
ingående standardftirslag. I svarsblanketten finns förberedda svarsalternativ
fiir samtliga standardftirslag.
Så här fyller du i
svarsblanketten

"Avstår" om du inte åir insatt i forslaget och dess konsekvenser eller om du
inte har tid eller möjlighet att såitta dig in i ftirslaget.
"Tillstyrker utan kommentarer" om du anser att ftirslaget kan godtas som
standard utan for?indringar.

"Tillstyrker med kommentarer" om du anser att förslaget kan godtas som
standard, fast med de ftirändringar du angivit i dina kommentarer.
"Avstyrker med motivering" om du anser att ft)rslaget innehåller felaktigheter
eller iir ollimpligt 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 fiireslagna standardens tillåimpningsområde och om du/ni haft möjlighet att pröva ftirslagets tillåimpning 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 kommentarerna vara på engelska.
Detta ftlr att såikerställa en korrekt användning av fackuttryck.

här fyller du i
blanketten fiir
kommentarer
Så

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

MBAIC1
Lämnablankt eller ange en kortform av er identitet som svarslämnare (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 standardftlrslaget.
Para graph/Figu relTable/1.{ote

(e.

17

g. Table I )

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

Type of comment
Varje kommentar kategoriseras med någon av ftirkortningarna
te, ed, ge med ftiljande 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 standardförslaget.
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Svenska

STS fnstitutet

Standanden

SVARSBLANKETT

S|S-remiss 19990

fön

1(1)

e-post: yacine.slamti@sis.se

SIS Swedish Standards lnstitute
Remissvar
Yacine Slamti

Box45443
10431 STOCKHOLM

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

på

avseende

ftSS 854000

Senaste
svarsdatum

2020-08-11

Uppgifter om svarslämnaren

fl

Företa g/Organ isatio n/Mynd

Företa g/Orga n isation/M ynd

i

g

i

g

tr

het

Enskild person

het

Handläggare (namn, telefon)
Datum

Remissvar

n
I
n
n
n
n
n
n

Svens$<a ånstitutet fön

Avstår

titlstyrker 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

standander

Postadress: 8ox45443,104 31 STOCKHOLM
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01
Postal address: Box 45443, 1 04 31 STOCKHOLM, Sweden
Phone: +46 8 555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

Svenska institutet för standarder är medlem

i

ISO

och CEN

Besöksadress: Solnavägen 1 E/Torsplan, 1 13 65 STOCKHOLM Organisationsnr: aofll}Otsl
E-post: info@sis.se
Office address: Solnavågen 1 E/Torsplan, 1 1 3 65 STOCKHOLM V.A.T. No. SE80241 0Ol 51 Ol
E-mail:
www.sis.se

info@sis.se
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Template for comments and secretariat observations
MB'

Line
number
(e.s.17)

NCr

Clause/

Paragraph/

Subclause
(e.9.3.1)

Figure/
Table/

Type of
comment2

Date

ftss 854000
Proposed change

Gomments

SIS-remiss 19990
Observations of the
secretariat

(e.9. Table 1)

Svar från

I
2

MB = Member body / NC = 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 "")
comment: ge =
te = technical ed = editorial

Type of

general

ISO/IEC/CEMCENELEC electronic balloting commenting templatetuersion 2012-03
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Dnr KS 2020130

Svar på föfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela
ansvaret för driften av biografen Centrumsalongen
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt för Centrumsalongen, Sätern 3, Storgatan 39 i
Mellerud fr o m januari 2021 som innebär att kommunen svarar för kostnaden för värme
(bränslekostnaden) och i övrigt oförändrade villkor enligt gällande hyresavtal,

2.

kostnaden som beräknas till ca 40 000 kronor per år finansieras av kommunstyrelsens
anslag är 202I för oförutsedda utgifter och budgeteras inför år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som
inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt
att få ekonomi i biografuerksamheten.
Föreningen har gjort en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari-juli 2019.
Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till
en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds
storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill
den kunna dela ansvaret för detta med kommunen,

Arbetsutskottet beslutade de 11 februari 2020,9 33, att ge kommunchefen i uppdrag att ta
kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare information angående föreningens
årsredovisning m,m.
Efter ytterligare information bedöms att kommunen bör öka sitt stöd för att Melleruds invånare
ska ha tillgång till en biograf.

Beslutsunderlag

.
r
r
.

Melleruds IF:s skrivelse.
Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01-01--07-3L
Arbetsutskottets beslut 2020-02-Ll, g 33.
Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Födrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela ansvaret för
driften av biografen Centrumsalongen
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt för Centrumsalongen,
Sätern 3, Storgatan 39 i Mellerud fr o m januari 2021 som innebär att kommunen svarar för
kostnaden för värme (bränslekostnaden) och i övrigt oförändrade villkor enligt gällande
hyresavtal. Kostnaden som beräknas till ca 40 000 kronor per år finansieras av
kommunstyrelsens anslag är 202L för oförutsedda utgifter och budgeteras inför är 2022.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som
inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt
att få ekonomi i biografverksamheten.
Föreningen har gjort en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari-juli 2019.
Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till
en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds

storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill
den kunna dela ansvaret för detta med kommunen.
Arbetsutskottet beslutade de 11 februari 2020,9 33, att ge kommunchefen i uppdrag att ta
kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare information angående foreningens
årsredovisning m,m.
Efter ytterligare information bedöms att kommunen bör öka sitt stöd för att Melleruds invånare
ska ha tillgång till en biograf.

Beslutsunderlag

.
.

o

Melleruds IF:s skrivelse.
Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01-01--07-3L.
Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, 5 33.

Beskrivning av ärendet
Melleruds IF som bedriver biografuerksamhet i Centrumsalongen i Mellerud önskar ett utökat
stöd av kommunen. Vid en uppföljning av filmvisningarna under januari - juli 2019 befarade
föreningen en förlust på ca 65 000 kronor. Vid kontakt med företrädare för Melleruds IF i april
mänad 2020 presenterade MIF resultat- och balansräkning för är 2079 och att den befarade

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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förlusten 2019 hade vänts till ett positivt resultat på drygt 19 000 kronor. Intäkter från
uthyrning av lokalen hade förbättrat resultatet.
Biografuerksamheten bedrivs med ideella krafter och kostnaderna för filmvisningarna överstiger
intäkterna. Första halvåret 2019 hade föreningen totalt 1 613 besökare, men antal besökare per
filmvisning varierade från 155 besökare till 0 besökare. Flertalet visningar hade 15-20 besökare.
Variationen på besökare beror på föreningens ambition att visa såväl mycket populära filmer
som smalare filmer.
Melleruds IF hyr Centrumsalongen av kommunen. Hyran uppgår till 1 000 kronor per år.
Föreningen betalar alla kostnader för värme, el och städnlng. Kostnaden för värme uppgick
2019 41319 kronor och elkostnaden till 27 42I kronor. Kommunen svarar för underhåll av
byggnaden. Kommunens administration (inte skola/undervisning) har rätt att använda lokalen
hyresfritt och förbinder sig att köpa tjänster såsom bild, ljus, ljud, internet av föreningen till
samma taxa som MIF erbjuder föreningar.
Det är angeläget att Melleruds kommuns invånare har tillgång till en biograf och bedömningen
är att kommunen bör öka sitt stöd som ett komplement till alla ideella insatser.
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt fr o m
januari 2021 som innebär att kommunen bekostar värme. Kostnaden för detta uppskattas till ca
40 000 kronor per år.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.
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Dnr KS 2020130

Föfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela ansvaret för
driften av biografen Centrumsalongen
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta kontaK med Melleruds IF och inhämta ytterligare
information angående föreningens årsredovisning m,m,

2. redovisning av uppdraget

ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april2020.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som
inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt
att få ekonomi i biografuerksamheten.
Föreningen har gjoft en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari-juli 2019.
Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till
en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds
storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill
den kunna dela ansvaret för detta med kommunen,

Beslutsunderlag

.
.

Melleruds IF:s skrivelse.
Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01--07-31.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson:

Arbetsutskottet beslutar att

1, ge kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare
information angående föreningens årsredovisning m,m,

2,

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april2020

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

Beslutet skickas

till

Kommunchefen
Melleruds IF

Ju

9n

/x
-*---,1,//
a,L/

',/

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Melleruds kommun
Box 68

2020

-01- t 6

464 80 MELLERUD

d

20L9r2r5

Melleruds

lF

som ansvarar för driften av Centrumsalongen har under en viss tid haft svårt att få

ekonomi idetta.
önskemålet är naturligtvis för en förening att saker som vi engagerar oss i av full kraft skall ge så
mycket att vi får pengar till vår verksamhet.
Vi har nu gjort en uppföljning av filmvisningarna under våren 2019 januari

- juli (bilaga

1).

Som framgår har vi gjort en förlust under perioden och vi skulle med anledning av detta vilja få

möjlighet tillen diskussion med kommunen om biografens vidare drift.
En kommun av Melleruds storlek behöver en biograf och då vi är intresserade av att driva
verksamheten borde vi kunna dela ansvaret för detta.

Med vänlig hälsning

/.,rrL
Melleruds

lF

Sverker Carlgren
Kassör
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INKOMSTER OCH UTGIFTER BI o 20L9 fr.o.m. Llt-20L9 - 2 t17
INKOMST: FILMHYRA: ARVODE: VINST/FöRLUST: BESöK:

FILM:

Green Book2/L
Bamse och Dunderklockan 6/1
Holmes & Watson 6/1
Under en öppen himmel 9/1
Hunter Killer 13/1
Hunter Killer 1611
Mary Poppins kommer tillbaka 13/1

954

2000

300

8000

3843,43

250

1100

1060

300

901

2s0
2s0

500

0

200

689

1200
3200

746

20

3906,57
-210

100

7I

-851

3

300

0

5

300

-589

2

587

300

313

15

250

7424

32

1L700

7526
5591,03

300

5808,97

177

9300

0

0

0

93

0

4456

2s0

4594

0

900

442

300

158

9

The Favourile 30/1

1800

858,6

300

641",4

18

RöjarRalf kraschar internel 2/2

4240

0

RöjarRalf kraschar internet 3/2

8880

6274

6346

rJ

The Mule 3/2

1700

810,9

250
2s0
250

639,91

17

Glass 2011
A Star is Born 23/1

Britt-Marie var här 25/1,
Britt-Marie var här 27 /l inställd
Yice 2711

0

53

Cold Pursuit 10/2

1500

71,6

300

484

15

Mary Queen Of Scots 13/2
LEGO Filmen 16/2

2900

1383

300

1217

29

3280

0

0

4t

LEGO Filmen 1712

5760

43L2,08

250
2s0

4227,92

72

&Lägor 17/2
Eld &Läeor 24/2
Draktränarna t9/2
Alita: Battle Angel 20 12
lnstant Family 27 /2
White Boy Rick 3/3
Captain Marvel L0/3
Filmfestival
Helan & Halvan2T/3
Dumbo 30/3
Dumbo 31/3
Vincent van Gogh 31/3
Smäkrvp 2714
ShazamlT/4
The Sisters Brothers 10/4
Drömparken 14/4
Hellboy 1414
The Course of La Lloron a L714
Aslerix2L/4
Den siste gentlemannen 2I/4
Avengers Endgame 24/4
Avengers Endgame 28/4
Husdjurens hemliga liv 5/7
Lejonkungen L7 /7

1,400

0

250

0

t4

1300

1287,9

250

9T2,7

13

6800

3244

900

429,3

2s0
250

1500

1060

Eld

Lejonkunge n

Totalt:

2t/7

3306

85

220,7

9

300

140

L5
1

100

1060

250

-1210

6300

2389,77

300

36L0,23

63

0

0

0

0

0
0

0

689

0

-689

640

0

2s0

0

8

2560

r22r,t2

250

1478,88

32

1800

1081,8

250

468,2

18

560

237

250

73

7

2700
400
7280

1287,9

300

LLT2,t

27

806

300

-706

5

1060

250

-30

16

1000

689

300

LT

10

600

689

-339

6

7920

916

250
250

24

900

1"081,8

250

5200

1908

300

754
-43r,8
2992

10700

4083,L2

300

631"6,88

r07

4560

2r76

250

2134

57

LLTOO

4464,72

300

6935,28

Lt7

L2400

473L,84

300

7368,16

L55

L1400

63283,5

L613

145680 70997,31"

26

9

52

Resultat:

Kostnader t.om.2Ll7z
Elkostnad

Värme
Annonser
Filmsättning

Bredband/telefon
Reparation & underhåll
Övriga kostnader, bankkostnader,
affischer stim-avgift m. m.

lnkomst
Filmhyror
Arvode
Kostnader

L0904,O4

20217

20106
9526

145680
-70997,3L

-11400
-698L1,04
-6528,35

2688

2250
4L20
698Lr,O4
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Dnr KS 20201449

Bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för är 2O2L
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens beslutar att

1, anslå

193 000 kronor

2. finansiering sker

till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud år 202L.

genom anslaget för Samordningsförbundet i 2021 års budget.

Sammanfaftning av ärendet
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till Samordningsförbunden för
202I. 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 25o/o.
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 75olo försörjningsmått och 25o/o invånarantal (16-64 år) samt en spärr för
minskning med max 10% 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

.
.
r

Skrivelse från Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2020-06-23.
Skrivelse från Försäkringskassan Fördelningsmodell för statens medelstilldelning till
samordningsförbunden 20 19-06- 14.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
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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 2021' Finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet
202L års 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
for Samordningsförbundet för 2021. Förbundens bidrag är konstruerade så att staten
bidrar med 50o/o, regionen med25o/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 +00 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 10% per år i enlighet med l0o/o-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 Sa mord n i ngsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud 2020-06-23
Skrivelse från Försäkringskassan Fördelningsmodell för statens medelstilldelning till
sa mord ningsförb u nden 2019 -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 år 202L. Försäkringskassans ambition är att kunna lämna preliminära
uppgifter om medelstilldelning per förbund i slutet på september 2020.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

5s02-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488

Kom m u nstyre lseförva ltn

464 80 MELLERUD

i

n
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Förbundens bidrag bygger på att staten bidrar med 500/0, 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 inför 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
.
o

Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 202L'
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
10% i enlighet med lOo/o-spärren. Under 2021 kommer Samordningsförbundet att hamna i fas
med den sk idealfordelningen. Samordningsförbundets förslag är att förbundet ansöker om ett
medlemsbidrag i fas med idealfördelningen. Det innebär ett totalt medlemsbidrag om 4 218 000
kronor år 202L, jämfört med 2020 års bidrag om 4 496 000 kronor.
Melleruds kommuns andel enligt modellen för är 202L är LB,3o/o vilket innebär 193 000 kronor.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mellerud
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lnqrid Enqqvist
nda Säterstam < Linda.Saterstam@vanersborg.se >
den 23juni 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

Från:

Li

Skickat:
Till:

kommun
Kopia:

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

Ämne:
Bifogade filer:

Medlemsbidrag Samordningsforbund 2021
Förfrågan om medlemsbidrag 2021 inkl bilagor.pdf

Hej!
Försäkringskassan har gått ut med förfrågan om uppmatchning av den statliga medelstilldelningen för 202L, se

bilagorna för ytterligare information.
Ni är varmt välkomna att höra av er om ni har några frågor!
Jag önskar er en

fin sommar!

Med vänlig hälsning
Linda Säterstam

Förbundschef
mord ningsförbundet

nersborg/Mel lerud
Besöksadress: Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg

Sa

Vä

Postadress: c/o Vänersborgs kommun,462 85 Vänersborg

Telefon: 0703-650 750
Hemsida: http://samverkanvg.se/samordningsforbund-i-vaster/vanersboremellerud/
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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/fUellerud för är 2OZL

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till Samordningsförbunden för 2021.
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 i16-64 år) 3L december 2019.
Fördelningsmodellen som reglerar fördelningen mellan Sveriges Samordningsförbund utgår från tre
parametrar:

7.
2.

För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges en grundtilldelning om 400 tkr.
Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75% försörjningsmått

3.

och 25% invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden. Dessa parametrar syftar
till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i ett
område.
I modellen finns en spärr så att ett förbund får maximalt 10 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 förbund/kommuner som tillkomm er 2A2L

-

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 10% per år i enlighet med 1O%-spärren. Under
2021 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 4 496 000kr. Den

ideala medelstilldelningen enligt fördelningsmodellen skulle innebära
medlemsbidraget till 4 218 000kr.

Samordn ingsförbundet Vä nersborg/Mellerud
Postadress: c/o Vänersborgs kommun, 46285 Vänersborg
Besöksadress: Sundsgatan 76, 462 33 Vänersborg
Telefon: 0703-650 750
Organ isationsnu mmer: 222AOO-2048
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Nedan är en tabell på medlemsbidragen sedan 2014.
Bidras i tkr
Staten *
Vänersborg 81,7%

Mellerud 18,3%

2014tkr 2015 tkr 2016 tkr 20t7 tkr 2018 tkr 2019 tkr 2020 tkr 2O21tkr
2 t09
3105
2794
2515
2263
2248
3045
2900

t2r8

ttTt

1265

tt34

$24

922

918,3

861,5

304,s

279

287

263

238

209

2O5,7

193

1131

tt24

1257
1054,5
7552
1397
1450
6209
5588
5030
4525
4 496 4218
6090
5800
Procentsatsen kan i)ndras något mellan kommunerna från år till år, siffran som anges ör från 2019 (Kolada)

Västra Götalandsregionen

L522,5

Totalt

Svar skall vara inlämnat till Försäkringskassan senast den 3L augusti så besked om ni skjuter till
föreslagna medel önskas från er senast den 24:e augusti 2020.
Svaret skickas till: ann.kickeus@troll hattan.se

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

Jag finns tillgänglig

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

Vänligen

Linda Säterstam

Förbundschef
0703-650 750

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Postadress: c/o Vänersborgs kommun, 46285 Vänersborg
Besöksad ress: Su ndsgata n t6, 462 33 Vä ne rsbo rg
Telefon: 0703-650 750
Orga nisationsnum mer: 222000-2048
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Ändrlngsdatum

Serienurnmet

Fördelningsmodell för statens medelstilldelning
samordningsförbunden

till

Syfte med 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 samma parametrar. Den ska också främja
att medlen arbetar för medborgarna och deras behov'

Psrametrsr i grundmodellen
l) För att ett förbund sl<a kunna bedriva en verksamhet ges som bas en
grundtilldelning om 400 tkr.

?)

Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75
procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden, Dessa parameilar syftar till att fånga upp
behov av såväl rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i

ett område.

3)

I modellen finns en spärr så att

minskning från ett år

ett förbund får maximalt 10 procent

till nästa.

Fördelningsprinciper att beakta och tillämpning av modellen i praktiken

A)

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

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 fördelningsmodellen med
maximal L0 % minskning från ett år till ett annat beaktas'

D)

I

modellen kan tre olika scenarion inträffa när medelfördelas till sam-

ordningsförbunden,

t.

Medelibalans

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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2, överskott av medel
Överskott av medel kan uppstå:

a)

När samtliga förbund meddelat hur kommuner och regioner kunnat matcha den statliga tilldelningen och totalsumman blir mindre
ån de statliga medlen.

b)

Om ett förbund sent i processen lämnar tillbaka medel.

Ytterligare statliga medel utbetalas ide fall l<ommun 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 1"0 procent. Detta scenario kulle kunna infalla
om exempelvis fler kommuner ansluter sig till förbund och de statliga
medlen inte räcl<er för att kunna beakta maximal 1"0 % minskning från
ett år till ett annat.
Hänsyn tas till:

1.

2.

Stort eget kapital beaktas2
10 procents spärren kan justeras vid behov3

I Dct cgna liapitalet air ilte rned sorn cr av grundparanqliarla i fordclningsmodellen. Det egna kapilalei kan dock
komnra att beaktas otn det kvarstår rnedel cflcr riel att budgetf{trdelningen skett utifrån vatl kontttttutet oclt rcgioner
han malcha.

>

Stod egea l$pital konnner att beåkhs oclr vid behov redueera medelstilkleln ingert utilnln de ek0nutniskn forulsåttningBr soln råder vid fördelnirrgslilllället. Uppgiften onl eget kapilal håmtas liån årsredovisningcn. Nationella rådet
har 2{}13 tagit lrunt rckonrnlcndationer on rirnlig storlek på spamde nredel/eget knpiilrl. Eerdkningsrnodellenlrappa,
fi nns på rvrvl,.finsant.se.

2

Sc tidigarc fbtnot.

3 l01rru.",rt* spltn kan vir.l trchov.iusteras utiliån dc ekonontiska förotstlttningår som råder vid l'ordelningstilll'ällct.
Orn justering blir aktuell kornmer konununicerktg nled fttrbundcn alt skc.
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007956-201
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Figur 1 Flödesschema och principer vid fördelning
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Förutsättning för tilldelning när förbund slås samman
Para

metrar i grundmodellen

a

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

a

utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycl<larna 75
procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden. Dessa paråmetrar syftar till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i ett
område.

a

Respektive förbundens tilldelning för året de slås ihop räknas samman
och sedan utgår maximalt L0 procent minskninS från ett år till nästa.

Bilaga 1 - Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning

L./ |

Ulrika Havossar

Maria Björk

Försäkringsdirektör

Finansiell Controller

AvdelniÅqen för Sjukförsäkrlngen

Avdelnirrgen 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
fina nsie ll sa mord ning genom sa mord ningsförbu nde n.

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.
o

"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 a ndelsmässig
fördelning mellan sa mtliga samordningsförbund.

a

I berä kningsva riabeln "N klBer Försörjningsmått" görs en andelsberäkning
utav försörjningsmåttet för sa mtl iga i fö rde ln i ngsmodel len ingående

I beräkningsvariabeln

förbunds upptagningsområde (i praktiken samtliga kommuner i landet där
det finns ett aktivt samordningsförbund). Nyckeltalet ger en andelsmässig
fördelning mellan samtliga samordningsförbund.
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 %o
och försörjningsmåttet "väger" 75o/o.I detta nyckeltaIframgår med andra
ord den andel utav landets totala samordningsförbund som det aktuella
förbundet utgör - en ligt fördelningsmodellen.

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 för privatpersoner

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

0771-524 524

Bankgiro
738-8036

lnternet

Kundcenter för partner
o771-17 90 00

Org.nr
202100-5521

www.forsakringskassan.se
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procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-6a 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)

En ny preliminär fördelning tas fram baserad på inlämnad information samt
att den sista grundförutsättningen ifördelningsmodellen med maximal 10 %

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 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 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".

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

Kundcenter för privatpersoner

Försåkringskassans inlåsningscentral
839 88 Östersund

o771-524 524

lnternet

Kundcenter för partner

www.forsakringskassan.se

o771-17 90 00
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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. I juni
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 2019. 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 6 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".
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:

7.

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

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund
lnternet

www.forsakringskassan.se

Kundcenter för privatpersoner
0771-524 524
Kundcenter för partner
0771-17 90 00

40

Faxnummer

Bankgiro

7s8-8036
Org,nr
202100-5521

Forsäkringskassan

4 (4)
Dätum

2A19-A6-14

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 i.0 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

1.

2.

till:

Stort eget kapital beaktas,
10 procents spärren justerasu

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 L0 %.
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 Stort eget kapital konmer att bezrl<tas och vid behov reducera medelstilldehingen utifrtin de ekcutomiska fiirutsättningar sotn
råder vid ördelningstillfiillet. Uppgiffen orn eget kapital hämtas frårr årsredovisningen. Nationella rådet har 2013 iagit frara
rekorlmendationer orn rimlig storlek på sparade medel/eget kapiial. Beräkningsmodellen,/trappa, finns på wrvw.finsam.se.
2

Se tidigare fotnot.

3 10-procents spän karr vid behov justeras utifrär de ekonomiska fiirutsättniugal som rådet vid flirdelningstillfiillet. Om
justering blir aktuell kommer kommunicedng med tör'bru:rden att ske.

Postadress

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund
lnternet

www.forsakringskassan.se

Kundcenter för privatpersoner
o771-524 524
Kundcenter för partner
0771-17 90 00
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Faxnummer

Bankgiro
738-8036
Org.nr
202100-5521
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Dnr KS 20191460

Svar på medborgaförslag om att öka demokratin och förståelsen
om EU
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget antas genom att kommunchefen får
uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för en studentuppsats.

i

Sammanfattning av ärendet
Marie Dahlin har lämnat ett medborgarförslag som innebär att kommunen under en
treårsperiod ska visa för invånarna i Mellerud hur besluten i kommunfullmäktige har påverkats
av EU, en uWärdering sker efter tre år och att utvärderingen ska redovisas på kommunens
hemsida.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har
både 2010 och senast 2018 gjort rapporter om EU:s påverkan i lokalpolitiken.
Rapporten 2010 visade att 50-600/o av fullmäktigebesluten påverkades, direkt eller indirekt, av
beslut fattade på europeisk nivå. Under 2018 gjordes en ny analys för att se om det skett
någon förändring. Den analysen visade att något mindre än hälften av fullmäKigebesluten
påverkats av EU-beslut eller rekommendationer,
Då Melleruds kommun saknar egna utredningsresurser föreslås att kommunen ska vända sig till
Högskolan Väst för att efterhöra intresset för ett uppsatsarbete i linje med medborgarförslaget.
Arbetet skulle innebära att en analys görs av fullmäktiges beslut under perioden 2018-2020.

Beslutsunderlag

r
o
r

Medborgarförslag för att öka demokratin och förståelsen om EU från Marie Dahlin
Sveriges Kommuner och Landsting, EU i lokalpolitiken, 2018
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Yttrande - Medborgadörslag för att öka demokratin och förståelsen
om EU
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarlörslaget antas genom att kommunchefen får
i uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för ett studentuppsats.

Sammanfattning av ärendet
Marie Dahlin har lämnat ett medborgarförslag som innebär att kommunen under en
treårsperiod ska visa for invånarna i Mellerud hur besluten i kommunfullmäktige har
påverkats av EU, en uWärdering sker efter tre år och att uWärderingen ska redovisas
på kommunens hemsida.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har både 2010 och senast 2018 gjort rapporter om EU:s påverkan

i

lokalpolitiken.

Rappoften 2010 visade att 50-600/o av fullmäktigebesluten påverkades, direkt eller
indirekt, av beslut fattade på europeisk nivå. Under 2018 gjordes en ny analys för att
se om det skett någon förändring. Den analysen visade att något mindre än hälften av
fullmäktigebesluten påverkats av EU-beslut eller rekommendationer.
Då Melleruds kommun saknar egna utredningsresurser föreslås att kommunen ska
vända sig till Högskolan Väst för att efterhöra intresset för ett uppsatsarbete i linje med
medborgaförslaget. Arbetet skulle innebära att en analys görs av fullmäktiges beslut
under perioden 20t8-2020.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag för att öka demokratin och förståelsen om EU, Marie Dahlin
Sveriges Kommuner och Landsting, EU i lokalpolitiken, 2018

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har både 2010 och senast 2018 gjort rapporter om EU:s påverkan

i

lokalpolitiken.
Rapporten 2010 visade att 50-600/o av fullmäktigebesluten påverkades, direkt eller
indirekt, av beslut fattade på europeisk nivå. Under 2018 gjordes en ny analys för att
se om det skett någon förändring. Den analysen visade att något mindre än hälften av
ful lmäktigebesluten påverkats av EU-besl ut eller rekom mendationer.

I rapporten delas EU:s påverkan i lokalpolitiken in i två typer. Den ena är rättslig
påverkan dvs förordningar och direktiv som är bindande för kommuner och regioner,
den andra är politisk påverkan såsom handlingsplaner och rekommendationer.

Kom mu

nstyrelseförvaltn ingen

Besöksadress: Storgatan 73,4& 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
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Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se

Den rättsliga påverkan på kommuner handlar om konkurrensregler (upphandlingsregler
och statsstöd), EU:s miljöregler och diskrimineringsförbud. Den politiska
påverkansformen handlar om EU:s budgetregler, hälso- och sjukvård, klimat och miljö
samt integration. Rapporten visar att ca 20 o/o av kommunfullmäktiges ärenden
påverkas rättsligt och ca 25 o/o av EU:s ambition att påverka. Om EU har lyckats i sin
ambition att påverka har inte analyserats.
Kommunen påverkas av EU i fyra roller - kommunen som samhällsbyggare,
serviceproducent, tillsynsmyndighet och arbetsgivare. I rollen som arbetsgivare fattas
regel besluten inte i fullmäktige varför de besluten inte omfattas av analysen.

i

att påverka framtida uWeckling förutsätter att man har kunskap och
medvetenhet om hur kommunen påverkas av EU för att kunna ta nästa steg att
bedöma hur kommunen vill agera för att EU:s beslut ska stödja den egna uWecklingen.
En ambition

Eftersom vi saknar egna utredningsresurser som kan prioritera forslaget föreslås
kommunen vända sig till Högskolan Väst för att efterhöra intresset för ett
uppsatsarbete i linje med medborgarförslaget. Arbetet skulle innebära att en analys
görs av fullmäktiges beslut under perioden 2018-2020. Högskolan Väst har i sitt utbud
Internationella programmet för politik och ekonomi (IPPE) och någon student eller
studenter i detta program skulle som ett led i sin utbildning kunna vara intresserade av
att göra en analys av Melleruds kommunfullmäktiges beslut. Efter genomförd analys
kan kommunen ta ställning till hur den ska kommuniceras för att nå invånarna.

Annika Wennerblom
Tf kommunchef
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MEDBoRGARFÖRSLAG FÖR ATT öTn DEMOKRATIN OCH TöNSTACLSEN
OM EU

EU påverkar direkt eller indirekt cirka 60 procent av besluten i kommuner, landsting
och regioner.

Ungefär hälften av dessa beslut påverkas direkt av olika EU-lagar och regler som vi
måste följa. Några exempel är EU:s miljöregler, livsmedelstillsyn och lagar om
antidiskriminering.
Den andra hälften av dessa beslut påverkas indirekt genom till exempel olika
rekommendationer och strategier. Ett exempel är strategin Europa 2020 som
in nehåller målsättningar för sysselsättning, utbild n ing, klimat och
fattigdomsbekämpn ing.

Vi har nyss haft EU-val i Sverige, vi höjde valdeltagandet, men många tycker att de
inte vet vad som händer i EU. Det är så långt bort.
Men EU påverkar oss i Mellerud i allra högsta grad. Det skulle vara bra om vi som
kommun kunde visa mellerudsborna på vilket sätt besluten vi tar i kommunen har
påverkats av EU for att öka forståelsen och demokratin.
Om vi kunde påvisa hur besluten i kommunfullmäktige påverkas av Eus beslut skulle
valet till EU om fem år underlätta för varje röstberättigad medborgare att göra sitt val
Därför yrkar jag

att kommunen under en treårsperiod ska visa för
invånarna i Mellerud hur besluten i kommunfullmäktige har
påverkats av EU

att en utvärdering ska göras efter de tre åren

att utvärderingen ska redovisas på kommunens hemsida

Mellerud 190915

Marie Dahlin
Sjöbrisgatan 8F
464 93 Mellerud
070-885 84 38
T
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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 föfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.

Beslutsunderlag

e
o

Kommunstyrelsens reglemente $ 46.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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Tjänsteskrivelse
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-06-24

Diarienummer

Sida

K5202014s4

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
kom mu 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

ss02-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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Utdrag ur Kommunstyrelsens reglemente

Undertecknande av handlingar
46S
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
lä m nade direktiv underteckna ha nd lingar på kom munstyrelsens vägna r.
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Dnr KS 2o2ol5ol

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 två i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bankoch 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

Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom

Andrietta Pettersson
Lotten Svensson (till och med 2020-08-31)

Ekonomiassistent
Ekonomiassistent

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
r

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, g 92.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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Datum
2020-08-04

Diarienummer

Sida

2020/s01

1 (1)

KS

Kommunstyrelsen

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

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den B april 2020, 9 92, att 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 (tilloch 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 två i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar
hos kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt beslut.

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

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

0s30-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Utsedda personer
Dalslands Sparbank

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförva ltnin gen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
40

Dnr KS 2AZAft77

5e2

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
checkräkningar:
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
Andrietta Pettersson
Lotten Svensson
Jannice Krave
Jonathan Lundgren

T,f. kommunchef
T.f. ekonomichef
Ekonomichef
Controller

I

Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom

Ekonomiassistent
Ekonomiassistent

Sammanfattning av ärendet
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 kommunsVrelseförvaltningen och kommunstyrelsen behöver däför fatta ett nytt beslut.
På grund av

Beslutsunderlag

.
.

Kom m u nstyre lseförua ltn inge ns tjä nsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, g 115.

Förslag

till heslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets forslag 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 checkräkningar.

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

Beslutet skickas

till

Utsedda personer
Dalslands Sparbank

Utd
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Änrnoe rz

Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och t,f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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2020-08-04

Änrnor rg
Rappofter
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och t.f, kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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