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DATUM
PLATS

KOMMUNSTYRELSEN

Onsdagen den 4 november 2020, klockan 08.30 – 15.00
Tingshuset, sammanträdesrum Tingssalen OBS!!!

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sam m anträdet - var vänlig anm äl dig
till kom m unstyrelsekontorets kansli, e-post kom m unen@m ellerud.se eller tfn 181 04,
senast kl. 09.00 dagen före sam m anträdet.
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Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel

(C)
(C)
(KD
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)

Ersättare
Martin Eriksson
Mauri Simson
Harald Ericson
Ahmed Mahmoud
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• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Jörgen Eriksson (KIM)
Val av ersättare för justerare – Marianne Sand Wallin (S)
• Tidpunkt för protokollets justering – 6 november 2020, klockan 08.00
Ärenden
Nr
1

Rubrik
Nollvision i trafiken – information från NTF

Kommentar
Agneta Berlin, kl. 08.35
(20 minuter)

2

Taxor och avgifter 2021 för byggnadsnämndens
verksamhet

Maria Wagerland, kl. 09.00
Filip Björndahl

3

Taxor och avgifter 2021 för socialnämndens
verksamhet

Gunnar Erlandsson, kl. 09.10

14

4

Gåva till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud
Pousar Lindberg

Glenn Nordling, kl. 09.20

16

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
4
5

5

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av
projekt Jobbredo

Lars Johansson, kl. 09.45

19

6

Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder

Erik Josefsson, kl. 09.55

20

7

Prognos 2/2020 för AB Melleruds Bostäder

Erik Josefsson

32

8

Taxor och avgifter 2021 för kultur- och
utbildningsnämndens verksamhet

Anders Pettersson, kl. 10.10

40

9

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal
ersättning 2020

Anders Pettersson

43

10

Uppföljning av intern kontrollplan för
kommunstyrelsens verksamheter, rapport 2/2020

Linnea Stockman, kl. 10.20
Lena Francke

54

11

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk
förening

Elisabeth Carlstein, kl. 10.40

58

12

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet

Elisabeth Carlstein

74

13

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) delårsrapport per 2020-08-31 med revisionsrapport

Elisabeth Carlstein

87

14

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31

Elisabeth Carlstein

105

15

Kommunstyrelsens mål 2021

Elisabeth Carlstein
Karl-Olof Petersson

114

16

Nödvattenplan för Melleruds kommun

123

17

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

Anna Granlund, kl. 11.10
Anders Broberg
Caroline Falk
Peter Mossberg, kl. 11.40
Magnus Olsson

18

Svar på medborgarförslag om utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud

Patrik Storm, kl. 11.45
Magnus Olsson

134

19

Svar på medborgarförslag om en större hundrastgård Patrik Storm
i Mellerud
Magnus Olsson

140

20

Svar på medborgarförslag om utökad hundrastgård
i området mellan Viaduktgatan - Storgatan Järnvägsgatan i Mellerud
Svar på medborgarförslag om en större hundrastgård
i Mellerud

Patrik Storm
Magnus Olsson

147

Patrik Storm
Magnus Olsson

153

22

Svar på medborgarförslag om att bygga ut
hundrastgården i Mellerud

Patrik Storm
Magnus Olsson

160

23

Taxor och avgifter 2021 för kommunstyrelsens
verksamhet

Magnus Olsson, kl. 13.00
Karl-Olof Petersson

166

24

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften

Karl-Olof Petersson
Magnus Olsson

169

21

2

130

25

Utvecklad samverkan mellan medlemskommunerna
i Dalslands miljö- och energiförbund

Karl-Olof Petersson

190

26

Redovisning av öppna ärenden 2020-10-27

Karl Olof Petersson

199

27

Karl Olof Petersson

209

28

Återrapportering av verkställda beslut inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde
2020-06-03—2020-10-27
Redovisning av delegeringsbeslut

Karl Olof Petersson

218

29

Anmälan

Karl Olof Petersson

219

30

Aktuella frågor

220

31

Rapporter

221

Ordföranden

/

3

Chefssekreterare

MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförvaltni ngen

2020-to-28

ARENDE 1

Nollvision itrafiken
Förslag

- information från NTF

till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Verkamhetschefen för Nationalföreningen för trafikäkerhetens främjande FyrBoDal (NTF)
informerar om säkerhet i trafik och nollvision och hur organisationen jobbar med frågorna,
NTF är en fri, självständig och id6buren organisation som arbetar för en säker trafik. NTF
arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. NTF:s nätverk består av ett 50-tal nationella medlemsorganisationer. I NTF:s länsförbund finns över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och
kommitt6er. NTF:s verksamhet administreras av ett centralt kansli samt regionalt av

NTF-förbund.

4

MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2020-10-28

Änenoe z

Dnr KS 2020/5BB

Taxor och avgifter 2O2l för byggnadsnämndens verksamhet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 202L enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från

och med 2021-01-01 föreligger.

Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2020, S 335, att föreslå kommunfullmäktige att
taxan för skanning av bild fastställs till 912 kronor/timme (minidebitering 30 minuter),
Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, S 178, att revidera taxan för skanning av
bitd.

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 202L för byggnadsnämndens
. Plan- och bygglovstaxa 2020 (hela)
. Byggnadsnämndens beslut 2020-09-23, 5 162-163.
r Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 335.
r Byggnadsnämndens beslut 2020-10-21,5 178.
. Förslag taxor och avgifter 2021för byggnadsnämndens
BILAGOR

5

verksamhet.

verkamhet (reviderad)

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden

sida

2A2A-rA-27

18

s 178
Dnr 2019.275.043

Taxa stodormatskriva re 2O2IByggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden

föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om taxa för utskrifter på
stoformatsskrivaren samt skanning för 2A2L.

2. Genom detta beslut upphävs

byggnadsnämndens tidigare beslut (g L631200923).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog byggnadsnåmndens förslag om ny taxa för utskrifter på
storformatsskrivaren samt skanning för 2A14,2At3-10-23 5 182. Skälet for beslutet om nytt
förslag på taxa berodde på att den inte täckte de ökade kostnaderna.
Taxan för storformatskrivare m.m. har justerats för att anpassas till de verkliga kostnaderna

Utskrift av bild via
stotformabskrivare,
färg

Pappersstorlek

Pris per

2024

2420

202r

2A2L

Exkl.

Inkl.

Exkl. moms

Inkl. moms

moms

momS

AO

styck

180,00 kr

225,00 kr

200,00 kr

250,00 kr

A1

styck

120,00 kr

150,00 kr

160,00 kr

200,00 kr

A2

styck

80,00 kr

100,00 kr

120,00 kr

150,00 kr

2020

2420

2Q2L

2021

Erkl. moms

fnH. moms

Utskrift av bild via
stolformatsskrivare,
svartyitt
Pappersstorlek

Pris per

Exkl.

Inkl.

motns

moms

AO

styck

90,00 kr

112,50 kr

112,00 kronor

140,00 kr

A1

sVck

60,00 kr

75,00 kr

80,00 kronor

100,00 kr

A2

slryck

40,00 kr

50,00 kr

60,00 kronor

75,00 kr

2020

2020

2A2t

2A2t

Exkl. moms

Inkl. moms

456,00 kr

570,00 kr
minidebitering
30 minuter

Scanner

Pris per
Bild via scrnner

timme

Exkl.

Inkl

moms

moms

450,00 kr

562,50 kr

minidebitering

30 minuter

Justerandes sign

Å,tt

#
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Utdragsbestyrkande

SAM MANTRADES PROTOKOLL

MELLERUDS KOT|IMUN

Sammanträdesdatum

Förslag

sida

2A2A-7A-2I

Byggnadsnåmnden

19

till beslut på sammanträdet

Förvaltningen förslag: Taxan för scanning ska vara 900 kr/timme exkl. moms och
1 125 krltimme inkl. moms.

Ubkrift av bild via
storformatsskrivare,
färg
Pappersstorlek

Pris per

2A2B

2A2A

2A2t

2021

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl.

Inkl.

moms

moms

k

AO

styck

180,00 kr

225,00 kr

200,00 kr

250,00

A1

styck

120,00 kr

150,00 kr

160,00 kr

200,00 kr

A2

styck

80,00 kr

100.00 kr

120,00 kr

150,00 kr

2A2A

2A2A

202r

2A2t

Exkl.

Inkl.

Erkl. moms

Inkl. moms

moms

moms

Utskrift av bild uia
storformatsskrivare,
svartuitt
Pappercstorlek

Pris per

AO

styck

90,00 kr

112,50 kr

112,00 kronor

140,00 kr

A1

styck

60,00 kr

75,00 kr

80,00 kronor

100,00

AZ

styck

40,00 kr

50,00 kr

60,00 kronor

75,00 kr

202A

2020

202t

2021

Exkl.

Inkl.

Exkl. moms

Inkl. moms

moms

momS

450,00 kr

562,50 kr

900,00 kr

1 125,00
minidebitering
30 minuter

k

Scanner

Pris per
Bild via scanner

timme

minidebitering
30 minuter

Justerandes sign

'4YLsm

7

Utdragsbestyrkande

k

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden

sida

2020-70-2t

2A

Jörgen Erikson (KIM): Yrkar på att taxan för scanning ska vara 456 krltimme exkl. moms och
570 krltimme inkl. moms

Utskrift av bild via
stodormatsskrivare,
färg

Pris per

Pappercstorlek

2020

2024

202L

202t

Exkl. moms

fnH. moms

Exkl.

Inkl.

moms

moms

AO

styck

180,00 kr

225,00 kr

200,00 kr

250,00 kr

A1

styck

120,00 kr

150,00 kr

160,00 kr

200,00

A2

styck

80,00 kr

100,00 kr

120,00 kr

150,00 kr

2420

2070

202L

2021

Exkl. moms

Inkl. moms

k

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,
svartvitt
Pris per

Pappercstorlek

Exkl.

Inkl.

moms

moms

AO

styck

90,00 kr

112,50 kr

112,00 konor

140,00 kr

A1

styck

60,00 kr

75,00 kr

80,00 kronor

100,00

A2

styck

40,00 kr

50,00 kr

60,00 kronor

75,00 kr

2020

2020

2021

2A7t

Erkl. moms

Inkl. moms

456,00 kr

570,00 kr
minidebitering
30 minuter

k

Scanner

Pris per
Bild via scanner

timme

Exkl

Inkl.

lnoms

moms

450,00 kr

562,50 kr

minidebitering

30 minuter

Beslutsgång
Ordförande ställer forslagen mot varandra och finner att byggnadsnämnden bifaller
Jörgen Eriksson (KIM) förslag.

Beslutet skickas

Justerandes sign

eLw

till

Kommunstyrelsen

8

Utdragsbestyrkande

SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2020-10-19

rbetsutskott

s 33s

sida
19

Dnr KS 2020/588

Taxor och avgifter 2021, för byggnadsnämndens verksamhet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 202L enligt föreliggande förslag.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att taxan för scanning av bild fastställs
till 912 kronor/timme (minidebitering 30 minuter).

Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från
och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o
.
r

Förslag taxor och avgifter 202L för byggnadsnämndens verksamhet.
Plan- och bygglovstaxa 2020 (hela)

Byggnadsnämndens beslut 2020-09-23, 5 162-163.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
bygg nadsnäm ndens verksamhetsområde f ör 202L en ligt föreligga nde förslag.
Jörgen Eriksson (KIM) föreslår följande ändring: Arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att taxan för scanning av bild fastställs till 912 kronor/timme
(minidebitering 30 minuter).

Beslutsgång

I

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsgång 2
Ordföranden frägar på Jörgen Erikssons ändringsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detta.

Utdragsbestyrkande

Justerandes si

9

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

sida

Sammanträdesdatum

42

2020-09-23

Byggnadsnämnden

5 163
Dnr 2019.275.043

Taxa storformatskrivare 2021
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäKige att anta förslaget om taxa för utskrifter på
storformatsskrivaren samt skanning för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog byggnadsnämndens förslag om ny taxa för utskrifter på
storformatsskrivaren samt skanning för 2014, 2013-10-23 S 182. Skälet för beslutet om nytt
förslag på taxa berodde på att den inte täckte de ökade kostnaderna.
Taxan för storformatskrivare m.m. har justerats för att anpassas till de verkliga kostnaderna.

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,
färg

Pappersstorlek

Pris per

2020

2020

2021

202L

Exkl.

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

moms
AO

s,tyck

180,00 kr

225,00 kr

200,00 kr

250,00 kr

A1

styck

120,00 kr

150,00 kr

160,00 kr

200,00 kr

A2

styck

80,00 kr

100,00 kr

120,00 kr

150,00 kr

2420

2024

2A2l

2A2L

Exkl.

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl, moms

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,

svartvitt
Pappersstodek

Pris per

moms
AO

styck

90,00 kr

112,50 kr

112 kronor

140 kr

A1

styck

60,00 kr

75 kr

80 kronor

100 kr

A2

styck

40,00 kr

50 kr

60 kronor

75kr

2020

2420

202t

202t

Exkl.

Inkl. moms

Erkl. moms

Inkl. moms

562,50 kr

900 kr
minidebitering
30 minuter

minidebitering
30 minuter

Scanner

Pris per

moms
Bild via scanner

lusterandes

.ÅL

timme

450,00 kr

'w

Utd ragsbesty rka nde

10

I

125 kr

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Förslag

till beslut

sida

2020-09-23

Byggnadsnämnden

43

på sammanträdet

Förvaltningens förslag enligt tabell:
Utskrift av bild via
storformatsskrivare, färg
2020

2020

202t

2021

Papperstorlek

Pris per

Erkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

AO

stuck
stvck
stvck

180.00 kr
120.00 kr
80,00 kr

225.00 kr

200.00 kr
160.00 kr
120.00 kr

250.00
200.00 kr
150.00 kr

A1

A2

150.00 kr
100.00 kr

k

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,
svarhritt
2020

2A2A

202L

2A2l

Pappercstorlek

Pris per

Exkl. moms

fnkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

AO

styck
styck

90,00 kr
60,00 kr
40,00 kr

112,50 kr

75 kr

137-50 kr
100 kr

50kr

110 kronor
80 kronor
60 kronor

A1
A2

styck

75 kr

Scanner

Bild via scanner,
minidebiferino 30 minuter

2020

2028

2021

202t

Pris per

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

InH. moms

timme

450,00 kr

552,50 kr

450,00 kr

562,50 kr

Jörgen Eriksson (KIM): Yrkar på att taxan för bild via scanner ska föfidligas enligt tabell:
Utskrift av bild via
storformatsskrivare, färg
2024

2A20

2A2l

2A2L

Pappercstorlek

Pris per

Exkl. moms

fnkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

AO

A1

styck
styck

180,00 kr
120,00 kr

225.00 kr
150,00 kr

200,00 kr
160,00 kr

250,00
200,00 kr

A2

styck

80,00 kr

100,00 kr

120,00 kr

150,00 kr

k

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,

svartvitt
7020

2024

2A2t

2A2t

Pappercstorlek

Pris per

Exkl. moms

Inkl, moms

Erkl. moms

Inkl. moms

AO

stuck
sfuck
stvck

90.00 kr
50.00 kr
40-00 kr

112.50 kr

75 kr
50 kr

1l-2 kronor
80 kronor
60 kronor

140 kr
100 kr

A1

A2

75 kr

Scanner

Bild via skanner

2020

2024

2021

2A2r

Pris per

Exkl. mome

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

timme

450,00 kr

562,50 kr

900 krltim
minidebitering
30 minuter

1 125 krlitrn
minidebitering
30 minuter

Beslutsgång
Ordförande säller förslagen mot varandra och finner att byggnadsnämnden bifaller
Jörgen Erikssons förslag.

Beslutet skickas till

Wfr

Kom m

unstyrelsens arbetsutskott ( KSAU)
Utdra gsbesty rkande

ndes sign

11

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Byggnadsnåmnden

sida

2020-09-23

40

s 162
Dnr 2019.275.043

Plan- och bygglovtaxa 2O2l
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta oförändrad plan- och bygglovstaxa för
2021. Uppräkning sker i enlighet med prisbasbeloppet för 2A21.
Prisbasbeloppet (PBB) år 47 600 kr för 2021.
Bilaga till beslut: Plan- och bygglovstaxa 2021

Sammanfattning av årendet
Plan- och byggenheten arbetade 20L7 fram en ny plan- och bygglovstaxa för Melleruds
kommun. Syftena med förnyelsen var:
. Förenkla taxan och göra den lättare aft utläsa både för tjänstemän och för sökanden.
. Klargöra de faktiska kostnaderna för detaljplanerna och därmed få en mer rättvis

r

planavgift.

Ta boft planavgift från detaljplaner äldre än 2005.
Taxan uppdaterades även från den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018. 2021
föreslås ändring av taxa för strandskyddsdispenser, i övrigt oförändrad plan-och bygglovstaxa
med uppräknat prisbasbelopp. Tabellen med detaljplaner har uppdaterats med de planer som
vunnit laga kraft sedan förra taxan togs.

Exemeel qå beräkninq av avolft för 2O21

Exempel gä beräkninq av byqglovsavolft för 2021
lov för enbostadshus 160 m2
rnom

Atgara

Formcl

Tabell

Bygglovavgift

4

mPBBxOFxHFIxN

Startbesked

5

mPBBxOFxHF2xN

Situationsplan

2

Tidsersåttning

Utstakning

2

Tidsersättning

Lågeskontroll Moms
25 olo

2

Tidsersåttning

Dclvärdcn

Avgift 2021

47,6x 8 x 24 x 0,8
47,6x 8 x 28 x 0,8

7 3tL,36

800x2
800x4
800x2

1 600 + 400

Total avgift

22 641,,28*

*Förutsåttn ingar för exempel
mPBB 2021 = 47,6

= 8 (enligt tabell 1, Plan- och bygglovstaxa 2021)
N = 0,8 (då kommunen har färre invånare än 20 000)
HFl = 24 (enligt tabell 4, PIan- och bygglovstaxa 2021)
HFZ = 28 (enligt tabell 5, Plan- och bygglovstaxa 2a21)

OF

Exemoel på beråkning av planavgift för 2021
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006*
mPBB x BYA x N1=planavgift

47,6x 160x0,59 =4493,4 kronor

xFörutsättningar for exempel
mPBB 2021 = 47,6
BYA = 160 kvm
N1 = 0,59 (enligt tabell 8, Plan- och bygglovstaxa 2A21)

"tJ-',r
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8 529,92
1 600

3 200

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL
Sammantrådesdatum

Byggnadsnämnden

Atgära

Tabell

Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad över
50 kvm BYA

7

Strandskyddsdispens för

7

..

200xmPBBxNalt.

7 616 kr alt.
tidsersättning

200xmPBBxNxNalt.

6 092 kr alt.
tidsersättning

mPBBxNxN)
7

7

avslag

Strandskyddsdispens

Avgift 2O21

Tidsersättning (dock minst 200 x

0-15 kvm BYA
Strandskyddsdispens

Forrncl

mPBB x N)

.

ovnga atgaroer
Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad

4T

Tidsersättning (dock minst 200 x

ny- och tillbyggnad 16-50
kvm BYA samt alla andra
o.

sida

2020-09-23

7

200 x mPBB x 0,5 alt.
Tidsersättning (dock minst 200 x
mPBB x 0,5)

4 760 kr alt.

Tidsersättning dock minst 200 x
mPBB x 0,5

Tidsersättning
dock minst

Tidsersåttning 2 timmars arbete

tidsersättning

4 76O kr
1 500 kr

awisande
Tidigare har taxan för strandskyddsdispens varit 200 x nPBB x N x N för allt (6 054,4 kr
2o2A)

Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbebutskott

lustera

+L

(

KSAU

)

Utdragsbestyrkande

7-

13

tr

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

2020-10-28

nstyrelseförva ltn i ngen

ÄnrNor

g

Dnr KS 2020i588

Taxor och avgifter 2O2l för socialnämndens verksamhet
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och
med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2021.
. Socialnämndens beslut 2020-I0-2L,5 137.
BILAGA

Arendet behandlas uid arbetsutskottets sammanträde 3 november 2O2O,

14

SAM MANTRÄD ESPROTO

MELLERUDS KOMMUN

KOtL
sida

Sammantrådesdatum

2A20-10-2L

Socialnämnden

S

r37

8

Dnr SN 2O2Al33g

Taxor och avgifter 2021 för socialnämndens verksamhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmåktige att anta taxorna för 2021 for
socialnåmndens verksamhet i enlighet med bifogat förslag, samt ett föfidligande avseende
hyror vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter revideras inför varje nytt verksamhetsår. Prisbasbeloppet bestämmer bland
annat den maximala avgiften för vård och omsorg samt förbehållsbeloppet, belopp för att täcka
levnadsomkostnader. För 2A2I tros den högsta avgiften för vård och omsorg bli 2139 kr/mån,
det nationella förbehåltsbeloppet för ensamstående uppgår till 5373 kr/mån och för
makar/sambor till 4540 krlmån. OBS beloppen är preliminära och från staten fastställda belopp
räknas komma under kvaftal 412020.
Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med den
procentuella förändringen som prisbasbeloppet dvs A,63 o/o. Beräkning höjning av
prisbasbeloppet inför 2021 (Prisbasbelopp 2l2l/Prisbasbelopp 2020=årlig höjning) 47 6OAh7
300=0,63olo
För måltidsavgifter föreslås en ny månadsavgift om 444L krlmån, som då avser den
internkostand vi erhåller från köket. Interkostnaden är uppräknad med 3,2o/a inför 2021 varpå
vi föreslår samma höjning till brukarna. Beräkning (Matkostnad Ängenäs/antal brukare/antal
månader=2021 års internkostnad/mån) 2877 6601541L2=444L kr/mån (2021 års
intern kostna d I 2020 å rs taxa =årlig höjn i ng) 444LI 43A2=3,2 o/o

Taxor för alkohol och tobak föredrogs under september månad för nämnden, ligger idetla
dokument med som bilaga.

Beslutsunderlag

r
r

Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter 2020.
Tobak och alkohols forslag till taxor.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta taxornaför 202I för socialnämndens verksamhet ienlighet med bifogat förslag, samt ett
förtydligande avseende hyror vård och omsorg.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta'

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förualtn i ngsekonom, Socia lförvaltn i ngen
Förualtn i ngsekonom, Komm unstyrelsen

lu

5rgn.
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Änrnor +
Gåva

Dnr KS 20201565

till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud Pousar Lindberg

Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ta emot gåvan i form av pengar (6 650 kronor) till Ungdomshuset

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att förualta

Stinsen,

pengarna och säkerställa att de används enligt

gåvogivarens önskemå1.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har den 9 september 2020 mottagit en skrivelse angående överlämnande av
en gåva i form av pengar (6 650 kronor) till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud Pousar
Lindberg från Mellerud.
Enligt önskemål ska medlen användas till att upprätta en musikstudio.

Beslutsunderlag
. Skrivelse från Kerstin Pousar Lindberg.

.

Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Årendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde 3 november 2O2O,

16

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm

KOMMUN

u

nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2020-09-09

Diarienummer

Sida

KS 2020/565

1 (1)

Kommunstyrelsen

Gåva till Ungdomshuset Stinsen
Lindberg
Förslag

till minne av Maud Pousar

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ta emot gåvan i form av pengar (6 650 kronor) till Ungdomshuset

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att förualta

Stinsen,

pengarna och säkerställa att de

används enligt gåvogivarens önskemå1.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har den 9 september 2020 mottagit en skrivelse angående
överlämnande av en gåva i form av pengar (6 650 kronor) till Ungdomshuset
Stinsen till minne av Maud Pousar Lindberg från Mellerud.
Enligt önskemål ska medlen användas till att upprätta en musikstudio.

Beslutsunderlag

.

Skrivelse från Kerstin Pousar Lindberg.

Glenn Nordling
Folkhälsostrateg

Karl Olof Petersson
Kommunchef

0530-181 03
glenn, nordling@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Folkhälsostrategen
Kerstin Pousar Lindberg
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post

17

kommunen@mellerud.se

Mellerud 2020-09-08

Gåva

till Ungdomshuset Stinsen

Mitt namn är Kerstin Pousar Lindberg och vi önskar att ge en gåva till minne av
min mamma Maud Pousar Lindberg.
I anslutning till hennes minnesstund 14 september 202O kommer pengar att
sättas in till Undgomshuset Stinsen som låg min mamma varmt om hjärtat.
Pengarna kommer att märkas Ungdomshuset Stinsen och gå in på kommunens
bankgiro.
Undertecknad har pratat med Glenn Nordling och pengarna kommer att
användas till hjälp att upprätta en musikstudio.
Med vänlig hälsni

rstin Pousar Lindberg
0703-s56 931

MELLERUDS KOMMUN
Komm u ns$rgls-o konto ret
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2020-LO-28

Änenor s

Dnr KS 2020/207

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av projekt
Jobbredo
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av projekt "Jobbredo".
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Dnr KS 20201602

Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Delårsboklutet per den 31 augusti 2019 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt
resultat på 5,668 mkr vilket är en förbättring med 3,L24 mkr jämfört med budgeterat
resultat.

Beslutsunderlag

.
.
r
r

Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder.
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, 5 49.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 9 329.

20
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Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-19

S

329

Dnr KS 20201602

Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder
Arbetsutskottets förclag till beslut
KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt
resultat på S,009 mkr vilket är en förbättring med 3,L24 mkr jämfört med budgeterat
resultat.

Beslutsunderlag

.
o
o

Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder.
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, 5 49
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förclag

till beslut på sammanträdet

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

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

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
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Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-09-29

Diarienummer

Sida

K520201602

1 (1)

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut 2020-08-31 för Melleruds Bostäder AB
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkä n ner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt
resultat på 5,668 mkr vilket är en förbättring med 3,t24 mkr jämfört med budgeterat
resultat.

Beslutsunderlag

.
o

Delårsbokslut 2020-08-31 for AB Melleruds Bostäder.
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, 5 49.

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

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

till

Melleruds Bostäders AB

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

22

kommunen@mellerud.se

AB MELLERUDS BOSTÄDER

SAMMANTRÄDESPROTOKOTL NT 06

Sammanträdesdatum
2A2A-O9-22

949
Delårsbokslut
AB Melleruds Bostäder beslutar

att

1. godkånna redovisningen av delårsbokslut 2O2O-08-31.

2. överlämna delårsbokslut 2020-OB-31 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
VD Erik Josefsson redovisar delårsbokslut som visar ett resultat

på+s668tkr.

Avvikelsen mot budget uppgår till ca + 3,124 tkr.

Beslutsunderlag

.

Delårsbokslut2020-08-31

Skickas

till

Kommunstyrelsen

"^k
Rs

Justerandes
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5565284329

MellerudsBostäder
Perioden
2020-0{-o1-2a20-08-31
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AB Melleruds Bostäder

1(7)

556528-432S

Delårsrapport för perioden 2020-01.01 - 2020-08-31
AB Melleruds Bostäder är ett helägt dotterföretag till Melleruds kommun org nr 556528-4329, med
säte i Mellerud, Styrelsen och verkstållande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden
2020-01 -01 - 2020-08-31.

Allmänt om verksamheten
AB Melleruds Boståder bedriver fastighetsförvaltning av lägenheter och lokaler i Mellerud,
Dals-Rostock och Asensbruk. Bolaget ska medverka till att uppfylla kommunens övergripande mål
genom att verka för en befolkningstillväxt och att kommunen ska utvecklas långsiktigt och hållbart.
Verksamheten ska på långsiktig och ekonomisk sund basis förvärva, avyttra, äga, bebygga och
förvalta olika typer av bostäder, fastigheter och tomträtter. Bolaget uppdrag är också att aktivt verka för
kostnadseffektiv och lönsam nyproduktion av bostäder.
lnom ramen för affärsmässighet ska bolagets verksamhet präglas av ett socialt ansvar för
bostadsmarknaden i kommunen och den sociala miljön i bostadsområden ska särskilt
uppmärksammas. Bolaget förväntas också i skälig omfattning tillhandhåtla bostäder för dem som av
olika anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Uthyrning och marknad
Bolagets bestånd av lägenheter år fördelat med 508 st i Mellerud, 120 st i Asensbruk och 94 st i Dals
Rostock. Eferfrågan av lägenheter i centralorten Mellerud är stor och väntetiden på lägenheter här är
lång. Aven i Dals-Rostock är efterfrågan god och vi har inga vakanser. I Asensbruk har vi ett stort antal
vakanser (24%) och har svårt att hitta nya hyresgäster. Omflyttningen i just Asensbruk är stor med
mycket slitage som följd. Alder och skick på fastigheter i kombinatibn m-ed obefintlig kollektivtrafik och
svagt serviceutbud med få arbetstillfällen på orten är orsaker som bidrar till hög vakans. Bolaget åger
också ett antal affärslokaler, fråmst på storgatan i Mellerud och efterfrågan är god aven på dem.
Utbrottet av Covid-19 har inte fått några märkbara ekonomiska konsekvenser för våra boende.
Dåremot har ett flertal av våra lokalhyresgäster drabbats av pandemin och vi har erbjudit hyresrabatter
till dem som omfattats av regeringens stöd. Vi har märkt av fortsatta utmaningar för flertalet
lokalhyresgåster och följer fortlöpande upp utvecklingen.

Underhåll
Då många av bolagets fastigheter är gamla så finns ett stort underhållsbehov och årets
underhållsbudget överstiger 10 Msek. Underhållplaner finns framtagna och gås igenom samt revideras
årsvis. I år har underhållsarbetet fått hanteras mycket annorlunda i samband med utbrottet av
Covid-19. En rad underhållsprojekt fick ställas in då risken var stor att det skulle medverkat till ökad
smittspridning. Covid-19 sammanföll också olyckligt med ett par orelaterade långa sjukskrivningar så
arbetet med att ställa om det planerade underhållet till andra projekt tog tid. En tydlig effekt av dett
syns på resultatet för delåret som visar ett bättre överskott ån vad vi budgeterat för perioden.
Från och med juli har arbetet tagit fart med att starta alternativa underhållsprojekt som inte riskerar
ökad smittspridning. Fokus har skiftat till att arbeta mer med utemiljöer och yttre underhåll under
resterande delen av 2020.

Yttre skötsel av våra fastigheter har fungerat bättre under denna period jämfört med föregående år,
delvis p g a en ny entreprenör. En bäftre effektivitet i kombination med robotklippning av grönytor har
sänkt kostnaderna avsevärt första halvåret.

Resultatanalys
Delårsresultatet om + 5,7 Msek är 3,1 Msek bättre än budgeterat. Främsta orsakerna till överskottet är
att investerings och underhållsprojekt har fått pausas eller skjutas på framtiden efter utbrottet av
Covid-19. Regeringen stödpaket med sänkta arbetsgivaravgifter i kombination med att bolaget väntat
med en projektanställning på 80% har också bidraget till det positiva överskottet.
VD prognosticerar att detta överskott inte kommer att kunna förbrukas i sin helhet under hösten utan
resultatet för 2O2A förväntas bli ca + 6,6 Msek vilket är ca 2,8 Msek över budget.

ps
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Resultatutveckling
kkr

2A2A-08-31 2019-08-31 2018-07-31 2U7-A7å1 2A16-07-31

Nettoomsättning
Res före bokslutsdisp o skatt
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Balansomslutning

32 329,0
5 667,0

32 274,0
4 905,0

28 714,0

27 255,0

27 201,0

3 952,0

4 320,0

15,6
198,8

12,3

10,5

8,1

21il,A
$,4

261,0
221 695,0

'163,0

306,0

226,O

213 945,0

214 312,0

182 464,A

211 630,0

lnvesteringar
Flera planerade investeringar för 2020 skulle inneburit besök och långvarigt arbete i lägenheter med
boende. T e x var planen fortsatt stamrenovering på Backegatan, fönsterbyten på Kransen och byten
av entredörrar på Gården. För att inte medverka till smittspridning av Covid-19 så har de projekten
skjutitis på framtiden. lstället har vi inför hösten planerat att omfördela de investeringsmedlen till ett
takbyte på Kapellgatan 3.

Genomförda investeringar under januari . augusti:
- Maskiner och inventarier 133 tkr
- Mark (Staren 16) 52 tkr
- Bilar 21 tkr
I nvesteringar pågående:
- Fönsterbyte Kransen 220 tkr
- Nybyggnationsprojekt Staren 48 tkr

Planerade investeringar september - december:
- Takbyte Kapellgatan (upphandlig ej klar)
- Rivning av två äldre småhus (345 tkr, markanläggningar)

Likviditet och finansiering
Likviditeten har under innevarande rapportperiod minskat med g 184 tkr (+5 338 tkr) för bolaget och
uppgick per delårsperiodens slut till 21719 tkr (25 809 tkr).
Bolagets belåning har efter amorteringar om 15 775 tkr (0 tkr) minskat från 180 125 tkr till 164 350 tkr.
Bolqggtg genomsnittliga räntebindningstid per 2020-08-31 var 3,83 år med en genomsnittsränta på

2,17o/o. Den något höga genomsnittsräntan beror på ett antal långa ränteswapår som kommer att löpa

ut inom närmaste 1-2 ären. Därefter år prognosen att våra räntekostnader kommer att sjunka avsevän
under kommande år förutsatt att inte någon stor nyupplåning tillkommer.

Samtliga av bolagets lån år finansierade av Kommuninvest med kommunal borgen.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Vi är ett litet bolag med få anställda och frånvaro av nyckelpersoner får därför stor effekt på
verksamheten. Under perioden mars till april hade bolaget långa sjukskrivningar bland personal på
administrationen, bl a VD. Sjukskrivningar som var orelaterade till utbrottet av Covid-1g men som
försvårade hanteringen av utbrottet ytterligare. Tack vare mycket kunnig och hårt arbetande personal
klarade bolaget den krisen men våra kunder har fick mindre tillgång till direkt kundservice i form av
besöks- eller telefontider. Aven tiden från april månad till septembe; hade kunderna mindre
kundservice än vad de är vana vid. Detta var en åtgård för att minska smittspridning men även minska
sårbarheten ivårt lilla bolag, vi anpassade verksamheten till att kunna skötas med mindre personal vid
behov.

Då.flera i personalen tillhör någon av riskgrupperna samt att många av våra boende är äldre så togs
ett beslut att avbryta allt underhåll och reparationer i lägenheter med boende. En åtgärd som vi
upplever varit lyckad och medfört att vi klarat oss mycket bra hittills under Covid-19 med oväntat lite
sjukskrivningar eller frånvaro. Detta i kombination med att vi foljt rekommendationer har också skyddat
våra boende.

wk
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Att snabbt ställa om allt planerat underhåll och investeringar har varit utmanande och tagit tid men
efter semesterperioden har bolaget kunnat påbörja en rad nya underhålls- och investeringsprojekt. Vi
har under sommaren också renoverat våra egna lokaler för att stärka arbetsmiljön och tryggheten för
de anställda. Till vår stora glädje kunde vi första september öppna upp vår nya kundmottagning för
obokade besök samt erbjuder nu också fler dagar med telefontid.
lmplementeringen av nytt ekonomisystem som påbörjades under 2019 och driftsattes 2A20 har tagit
väldigt mycket tid i anspråk av organisationen, främst genom aft vår ekonom fått jobba heltid med
detta även efter driftsättningen. ldag kan administrationen jobba i stort sett med planerade uppgifter
och fortsätter också att utveckla vår egen digitaliseringprocess. T ex jobbar vi mycket med att få
hyresgäster att välja e-faktura och sköta sina felanmälningar via vår hemsida. Nu sker också ett arbete
med att lägga ut all brevavisering på underentreprenör, något vi tidigare gjort sjäva med egen
personal.

Bolaget har också strategiskt förvärvat mark som anses mycket lämplig för en satsning på
nybyggnation. P g a begränsningar i detaljplanen omöjliggörs en vettig satsning på marken och nu
inleds en process med att söka ändring av detaljplanen.
Mellerud 2020-A9-18

Erik Josefsson

Verkställande direktör
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AB Melleruds Bostäder
5565284329

Resultaträkning
Nof

Belopp i kkr

Nettoornsåttning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2A20-08-31

2019-A1-012A19-08-31

32 329

32?74

202A-A1-01-

851

667

33 180

32937

-13 926

-12 514

-93

-1828

Resulfaf trän finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintåkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-l

581

-5 265

-'t 935
-5 389

-3 538

-3 460

8 530

8 058

2

25

51

-2916

53

5 667

-3 331
4 805

Resultat före skatt

5 667

4 805

Arets resultat

5 667

4 805

w/&
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Balansräkning
Belopp i kkr

Not

2A20-A8-31

2U9-A8-31

TILLGANGAR
Anläggn ingstillgångar
M ate ri el I a a n I äggn i n g sti I I gängar

Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskoft
avseende materiella anläggnin gstillgångar

187 168
3 692

Fl n an si el I a an I ägg ni n gsti I Igä nga r
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

1

90 738
3 413

321

671

191 181

194 822

554
554

749
749

191 735

195 571

286
286

315
315

-3 050
45

-3 753
112

Omsättnin gstillgån gar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Ko rtfrl stig a ford ri n gar

Kundfordringar
Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

895

1 395

-2110

-2246

Kassa och bank

21 719

28 0s5

Summa omsäftningstillgångar

19 895

26 124

211 630

221 695

SUMMA TILLGANGAR

P<
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5565284329

Balansräkning
Belopp i kkr

futof

2020-08-31

2019-08-s1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond

3 000

3 000

2 380

2 412
5 412

5 380
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller förlust föregående år
Arets resultat

11 707
3 703
5 667

Summa eget kapital

I

21 077

434
3 198
4 805
16 437

26 457

21 849

Obeskafiade resemter
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder

2272

1 976

5 970

5 070

8242

7 446

2 719

2719

2782
2782

164 350
164 350

180 125
180 125

3 400

3 086

-92

-342
558

Avsättningar
Uppskj uten skatteskuld

Längfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

P{*

516
6 038

6 591

I 862

I

21 1 630

30

893

221 695

AB Melleruds Bostäder
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Kassaflödesanalys
2A20-01-01Belopp

ikkr

Nof

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde frän förändring

a

2020-a881
5 667
3 498

2019-01-012019-08-31

4 805
3 460

I 165

I

I

I 265

165

265

r i rörel se kap ital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

18

0

3 573
-5 903

-362
-2 515

6 853

5 388

lnvesterin gsverksamheten
Förvärv av materiella anlåggningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

-370

-412

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-262

412

Finansieri n gsverksa mheten
Amortering av lån

-15 775

-675

Kassaflöde från fi nansieringsverksamheten

-15775

-675

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medel vid årets slut

-9184
30 903

4 301
23 079

21 719

27 380

Kassaflöde från den löpande verksamheten

tr(q

108
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Dnr KS 20201342

Prognos 2l2O2O för AB Melleruds Bostäder
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Andra prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 6,634 mkr.
Prognosen visar en awikelse för bostadsbolaget för budgetåret 2020 om cirka plus 2,827 mkr
vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet sonl antogs i prognos 112020.

Beslutsunderlag

. Prognos 212020 för AB Melleruds Bostäder.
. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, 5 50.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-L9,5 330.
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2020-10-19

13

Dnr KS 20201342

s 33O

Prognos 2l2O2O för AB Melleruds Bostäder
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Andra prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 6,634 mkr.
Prognosen visar en awikelse för bostadsbolaget för budgetåret 2020 om cirka plus 2,827 mkr
vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet som antogs i prognos L12020.

Beslutsunderlag

.
r

o

Prognos 212020 för AB Melleruds Bostäder.
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-2} 5 50.
Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen
Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-09-29

Diarienummer

Sida

Ks 20201342

1 (1)

Kommunfullmäktige

Prognos 2l2O2O för AB Melleruds Bostäder
Förslag

till beslut

Kommunfu llmä ktige god känner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Andra prognosen för

2O2O

visar ett överskott på cirka 6,634 mkr.

Prognosen visar en avvikelse för bostadsbolaget för budgetåret 2020 om cirka
plus 2,827 mkr vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet som antogs i
prognos l/202O.

Beslutsunderlag

.
.

Prognos 212020 för AB Melleruds Bostäder.
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, 5 50.

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Karl Olof Petersson
Kommunchef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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AB MELLERUDS BOSTÄDER

SAMITANTRADESPROTOKOLL Nr 06

Sammanträdesdatum

2020-09-22

sida

I

sso
Prognos 2
AB Melleruds Bostäder beslutar

att

1. godkänna redovisningen av prognos 2.

2. överlämna prognos 2 till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
VD Erik Josefsson redovisar prognos 2,
För helåret 2020 spås en prognos med ett överskott om ca 6 634 tkr.
Prognosen visar en avvikelse för bolaget för budgetå.ret 2020 om ca
+ 2 827 tkr vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet som antogs
prognos 1.

Beslutsunderlag

r

Prognos 2

Skickas

till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

\

Utdragsbestyrkande
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AB Melleruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 2O2O.O8.31

2

Vd för AB Melleruds Boståder, avger följande ekonomiska prognos för budgetåret 2020. Prognosen
baseras på balans- och resultaträkning per 2020-08-31 och planerade underhålls- och

investeringsprojekt.
RESULTAT
Resultatet för delåret är + 5 668 tkr och avviker från budget med ca + 3 L24 tkr, Den främsta orsaken till
denna positiva awikelse är en direkt följd av Covid-l9 och det stopp som uppstod i våra underhålls och
investeringsprojekt. Inom administrationen har vi också väntat med en planerad projeKanställning vilket
också sparat in en 80o/o-tjänst.

Vi har flera kostnadsställen utöver underhåll och administration som awiker från budget. Totalt sett tar
överskott och underskott inom dessa kostnadsställen i princip ut varandra under första halvåret. Mer om
förväntade awikelser i den ekonomiska analysen samt prognosen.
EKONOMISK ANAIYS OCH PROGTTOS

Intäkter
Intäkter motsvarar i princip budget med en negativ avvikelse om 153 tkr (-0,460lo), Främst är det
vakanser i Äsensbruk men även minskade intäiter från hyror i bostadsrätte, som iålts.

Kostnader
Bifogat finns en sammanställning fördelat på våra verksamheter. I tidigare ekonomisystem hette de
kostnadsställe och årets budget är lagd på dem. Inte helt anpassat till de verksamheter som finns i det
aktuella ekonomisystemet. Det kan därför vara lite svårt att tolka vissa utfall mot budget.
Vår största awikelse mot budget är verksamheterna underhåll och reparationer som tillsammans har en
awikelse på +t 567 tkr. Vår egen administration har också en stor awikelse på +551 tkr. Båda dessa
awikelser beror till stor del på utbrottet av Covid-l9 med inställda projekt, slopad projektanställning samt
ekonomiskt stöd från regeringens stödpaket.
Även fastighetsskötsel/städ har gått betydligt bättre än budgeterat +489 tkr, mycket tack vare en mild
vinter och effektivare trädgårdsskötsel i kombination med robotklippning av grönytor.

I

budget har det också tagits stor höjd för kundförluster, något som inte konstaterats och avviker med
+283 tkr.

Fastighetsskatten har blivit högre än beräknat i budget och årets skatt kommer bli dyrare samt att vi i
deklarationen tog en högre kostnad för 2019 än vad som fanns i bokslutet. En awikelse hittills i år på

-349 tkr.

I

princip alla verksamheter awiker på mindre upp och ner men tar ut varandra i totalen per den sista
augusti.

Resterande tid av verksamhetsåret kommer att följa budget bättre tack vare omställning av underhållsoch investeringsprojekt som kan genomföras trots den pågående pandemin.

Prognosen ger totalt sett en awikelse för bolaget för budgetåret 2020 om ca +2 827 tkr jämfört med
budget med ett resultat på ca +6 643 tkr. Det år 97 tkr båftre än prognosen efter första kvartalet 2020.

E{+
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3

VERKSAMHETEN
Första halvåret 2020 blev mycket påverkat av sjukskrivningar och utbrottet av Covid-19. Kort sagt så har
flertalet av våra investerings- och underhållsprojekt fått stoppas, både planerade och påbörjade. En
projektanställning har också stoppats då tjänsten inte gått aft genomfora under pandemin.

Efter utbrottet har vårt interna underhållsarbete har fokuserats till lägenheter och lokaler där få eller
ingen vistas. Kundmottagningen har inte haft öppet för annat än bokade besök och telefontiderna har
varit färre. Flera på administrationen har arbetat hemifrån under mars tilljuni. Allt för att minska
sårbarheten samt anpassa vår verkamhet att fungera med en lägre bemanning. Samtidigt begränsar vi
smittspridning internt och externt.
Under sommaren har vi byggt om vår kundmottagning för att bättre tillgodose våra behov men främst för
att skapa en tryggare arbetsmiljö både under och efter Covid-l9. Numera har vi öppet för obokade besök
två förmiddagar i veckan och telefontid 4 eftermiddagar per vecka.
Då vi har många fastigheter som är äldre med stort underhållsbehov så har vien också stor
underhållsbudget. Det har varit en utmaning att ställa om från våra planerade underhållsåtgärder till
proiekt som kan genomföras trots en pågående pandemi. Detta märks också tydligt på vårt resultat i
delårsbokslutet. Omställningen har tagit tid men sedan augusti så har vi redan genomfört en rad nya
åtgärder och vi planerar att försöka hålla ett högt underhållstempo fram till årsskiftet. Främst med
utemiljöer och utvändiga ytskikt.
En annan effekt av Covid-l9 blev att fastighetsjouren som tidigare varlt gemensam med kommunen nu
är uppdelad mellan organisationerna. Initialt for att inte bidra till ökad smittspridning men efter
sommaren har samarbetsavtalet sagts upp då båda organisationerna har kommit fnm till att denna
uppdelning fungerar bättre och ger medlemmarna i respeKive jourgrupp en bättre arbetsmiljö.
Kostnaden ökar på årsbasis men våra kunder får en bättre service och de anstiillda en bättre
arbetssituation.

StrategisK så ;obbar vi med digitalisering i olika former, t ex att fler kunder ska välja e-faktura, att fler
ska göra sina felanmälningar online att kunden ska ta emot information och nyheter via sociala medier
etc. Vi kommer också att sluta avisera och dela ut hyresfaKuror själva då detta läggs ut på entreprenör.
Det sparar tid och resurser till viktigare arbete, t ex att komma tillrätta med nedskräpning i flera av våra
fastigheter.
Uthyrningsläget är mycket bra i Melleruds tiitort med stort tryck, men även Dals Rostock går bra och vi
har inga vakanser. Undantaget är Åsensbruk med hela 24o/o vakanser sista augusti.

Påoående lnvesterinoar
Fönsterbyte Kransen (220 tkr) vilket är pausat som en följd av Covid-19.
Nybyggnation Staren (100 tkr)

-

FRAMTID
Bolaget har förvärvat en tomt som är lämplig för nybyggnation. Läget har valts för att kunna minska
risken för stora nedskrivningar så mycket som möjligt. Det krävs dock en ändring eller ett undantag från
detaliplanen för att vi ska kunna genomföra projektet och det görs nu ett arbete för att komma dit.
Parallellt med det arbetet så tas designförslag och finansieringsanalyser fram,
På längre siK har vi ett stort arbete med renoveringar och ombyggnationer i flera av våra gamla
fastigheter. Ett arbete som kommer bli resurskrävande med många utmaningar att hantera.
En annan mycket viKig strategisk fråga framöver är hur vi ska agera kring våra vakanser och vårt
fastighetsbestånd i Åsensbruk.

(K

Erik JosetssoqaVD
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AB Melleruds Bostäder
Resultat samt prognes per 20200831

Utfall t o m
Verksamhet

202008

2000 - lntäkter bostäder

Budget t o m
202008

Ärsbudeet

Prognos

24 126 983,00

24 218 000,00

36 327 000,00

36 190 47450

s 574 075,00

5 593 564,00

8 390 500,00

I36X 114,00

396 179.00

411 335,00

617 000,00

594 268,50

2 584 518,00

2 793 336.00

4 190 000.00

4026777,OO

159 417,09

100 000,00

150 000,00

239125,il

2L72L,46

0,00

0,00

32 581,59

Summa lntäkter

32 962 894,15

33 116 336.00

49 674 500.00

49444141,2?

214O - Underhåll

-4 265 608,87
-477 099.24

-6 775 000,00

-10 164 000,00

-7 000 000,00

-191 336,00

-287 000,00

-550 000.00

0,00
-3 917 984,00
-3 468 272,00

0.00

-1 000 000,00

2010 - lntäkter lokaler
2020 - lntäkter sarate, o-olats
2040 - lntäkter brånsle, el
2100 - lntäkter övrigt
2130 - Övriga rörelseintäkter

2141 - Underhåll lokaler
2150 - Reparationer
2160 - Fastighetsskötsel/städ

-657 694,93
-3 429166,26

2170 - Uepvärmnine/kvla

-3 064 409,19

2180 - Vatten och avlopp

-2a18227,32
-t738767,O9

-1 890 672,00

2 836 002,00

-3 070 002,00

2190 - Fastighetsel

-t 823 896,00

-2 735 841.00

2210 - Fastighetsa nknuten administration

-1 730 872,85

-2 596 309,28

-946 868,83

-2 s39 744,00
-688 624.00

-2 735 841,00
-3 809 602,00
-1 032 934.00

-1 420 303,25

2220 - Fastighetsförsä kring

-286 483,67

-310 000,00

2230 - Avhllshanterinc

-598 984,46

-778 000.00
-46 6tr,00

455 000,00
-1 167 000,00

455 000,00
-1 167 000,00
-50 000,00

2211 - Central administration

225O - Medel

till hyresgästorsanisation

-20 206.00

2280 - Fastighetsskatt lokaler
2350 - Övriea driftskostnader

2450 - AvskrivninEar maskiner o inventarier
248O - Avskrivningar byggnader o markanläggningar

-1 143 mO.00

-1 273 000,00

-1 096 809,55

-50 063,00

-333 335,00

-500 000.00

-75 000,00

-41 125.00

0,00
-48 564.00

0,00
-73 000,00

-3 510 000,00

-5 265 000,00

0,00
-73 000,00
-5 200 000.00
-700 000,00

0.00

0,00

0,00
40 000,00
-2 955 335,00
0,00

-27 295399.M

-30 572 552.00

106 839,91

-29L4304,20

Summa kostnader
Resultat

Psfk

5

-70 000,00

t)49,39

-73L206.44

2540 - Nedskrivningar fastisheter
2650 - Räntekostnader inkl borsensave
29tX) - Övriga förvaltningskostnader

-5 202 397,00

-728 033,00

-'t4 845,03
-3 452235,97

2550 - övriea finansiella intäkter

-5

-5 202 397,00

-48s 352,00
-848 672,00

-833 871,00

2400 - Avskrivna hyres- och kundford, jur åtgärder
2420 -Vinst/Förlust vid försälininc av fasticheter

!t4

-5 876 986,00

6G7

494,7L

39

254r784,W

0,o0
60 000.00

160 259,87

-4 433 000,00

-4 273 000,00

0,00

0.00

-45 858 795.00

.42 801 451,71

3 815 7o5,o0

5 542 8E9,52
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Dnr KS 2020/588

Taxor och avgifter 2O2l för kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verkamhetsområde för 202L enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet
till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde
gälla
från och med 2021-01-01 föreligger.
att
Förslag

Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2020, g 333, att föreslå kommunfullmäktige att taxan
för bibliotekets plastpåsar fastställs till 5 kronor/styck så att avgiften jämställs med avgiften för
papperspåsar.

Beslutsunderlag

o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-16, 5 79.
. Arbetsutskottets beslut 2020-L0-L9,5 333.
o Förslag taxor och avgifter 2021för kultur- och utbildningsnämndens
BILAGA

40

verkamhet (reviderad).

MELLERUDS KOMMUN
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Taxor och avgifter 2O2L för kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verksa m hetsom råde f ör 2021 en ligt föreligga nde förslag.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att taxan för bibliotekets plastpåsar
fastställs till 5 kronor/styck så att avgiften jämställs med avgiften för papperspåsar.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde
att gälla från och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o
o

Försla9 taxor och avgifter 202L för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-L6,79.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 202I enligt föreliggande förslag.
Ordförande föreslår följande ändring: Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att taxan för bibliotekets plastpåsar fastståills till 5 kronor/styck så att avgiften jämställs med
avgiften för papperspåsar.

Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsgång 2
Ordföranden frtgar på ordförandens ändringsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrkande

Justerandes
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Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2021.
Kultur- och utbildnlngsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på kultur-och
utbildningsnämndens taxor och avglfter 2021.

Sammanfattnlng av årendet
VarJe år ska kultur- och utbildningsnämnden föreslå om taxor och avgifter inom kultur- och

utbildningsnämndens verksamhetsområde till kommunfullmäktige. Beslut om taxor och avgifter
för 202L kommer att fattas av kommunfullmäktige i november.
Förualtningschefen redogör för förslag på kultur- och utblldningsnämndens taxor och avgifter

för 2021.

Beslutcunderlag
Förslag på taxor och avgifter 2021

Beslutet skickas

till

Enhetschefer inom kultur- och utbild n ingsförua ltn ingen
Komm

u

*</
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Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020.
Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden
medel ur den så kallade "flyKingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel
för flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för
2020. Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från

migrationsverket för 2020.

I prognosen för april prognostiserade

kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på
-5,9 mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt
att två skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

Ärets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr, Enligt Prognos 1
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -tS mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
så kallade balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna , för 2020. Sveriges regioner
och kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en
markant återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3, Några centrala
medel att finansiera tilläggsanslag med finns inte.
Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar.
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr.

I budgeten till 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, g 100, att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kultur- och utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av
hur underskottet har kunnat uppstå.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 2020, $ 91 att ansöka om ett
tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020 med redovisad
analys.

Beslutsunderlag

r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 59.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, S 100.
o Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-05, S 91.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-L9,5 334,
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Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020.
Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden
medel ur den så kallade Tlyktingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel
för flyKingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för
2020. Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från
migrationsverket för 2020.

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på
-5,9 mkr, Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt
att två skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.
Ärets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -tS mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
så kallade balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner
och kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en
markant återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala
medel att finansiera tilläggsanslag med finns inte.
Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar.
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr.

I budgeten till 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, 5100, att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kultur- och utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av
hur underskottet har kunnat uppstå.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 2020, $ 91 att ansöka om ett
tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020 med redovisad
analys.

Beslutsunderlag

r
o
o
.
o

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 59
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, 5 100.
Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse,
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-05, 91.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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18

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige beslutar att avslå kultur- och
utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade
interkommunala gymnasiekostnader 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, g 100, att återremittera Kultur- och
utbildningsnämndens ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020 i syfte att
nämnden ska återkomma med en analys av hur underskottet har kunnat uppstå.
Interkommunal ersättning regleras i skollagen 16 kap 50 5 En kommun som på ett nationellt
program har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av
dennes hemkommun.
Efter att Kultur och utbildningsförvaltningen varnat för kraftigt stigande IKE-kostnader i
december 2018 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden redan den 30 januari 2019 om ett
kraftigt sparbeting för förvaltningens ordinarie verksamheter. Orsaken till detta var att klara
ökade IKE kostnader inom nämndens verksamhetsområde 2019. Besparingarna bestod till
största delen minskning av stöd- och resurspersonal. Dessa besparingar gick inte att uppnå helt
och samtidigt klara kraven enligt 3 kap 4 - 12 95 Skollagen.
IKE kostnaden för gymnasieelever är svår att påverka då den baseras på:
1. antal elever
2. antal elever med tilläggsanslag
3. antal elever som går ett fjärde år
4. kostnaden för programmet
5. kostnader för skolskjuts och inackorderingstillägg.

Beslutsunderlag
Til läggsa nslag

för nterkom
i

m

u

na I

ersättn

i

n

g 2020

Beslutet skickas till
Kom m u nstyrelseförua ltni ngen
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Kultur och utbildningsnämnden

Handläggare:

Anders Pettersson

Direkttelefon:

0530-181 16

E-post:

a

Datum:

28 september 2020

Diarienummer

KUN 2020/s9

nders. pettersson

@

mel lerud.se

Tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020
Förslag

till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om ett tilläggsanslag på 5 mkr för
ökade interkommunala gymnasiekostnader 2020.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till Kultur och utbildningsnämnden med
en uppmaning om att återkomma med en analys av underskottets orsak. Fyra orsaker
har identifierats.

1. Gymnasieverksamheten omfattar ovanligt många elever.
2. Ovanligt många elever går ett fjärde eller femte år på gymnasiet'
3. Många elever har visat stort intresse för dyra platser.
4. Flera barn får sin grundskoleutbildning i en annan kommun'
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, g 100, att återremittera Kultur
och utbildningsnämndens ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning
2020 i syfte att nämnden skall återkomma med en analys av hur underskottet har
kunnat uppstå.
Interkommunal ersättning regleras i skollagen 16 kap 50 $. En kommun som på ett
nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens
utbildning av dennes hemkommun.

i

Analys och fördjupning
Efter att Kultur och utbildningsförvaltningen varnat fcir kraftigt stigande IKE-kostnader
i december 2018 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden redan den 30 januari
2019 om ett kraftigt sparbeting för forvaltningens ordinarie verksamheter. Orsaken till
detta var att klara ökade IKE kostnader inom nämndens verksamhetsområde 2019.
Besparingarna bestod till största delen minskning av stöd- och resurspersonal. Dessa
besparingar gick inte att uppnå helt och samtidigt klara kraven enligt 3 kap 4 - 12 55
Skollagen.

I takt med att interkommunala ersättningar tar en allt större del av Kultur

och

utbildningsnämndens totala budget blir utrymmet för verksamhet i egen regi mindre.
Kultur och utbildningsnämnden har sedan 2017 valt att inte justera elevpengen uppåt
i samma takt som angivits i de generella budgetförutsättningarna. Inför 2019 gjordes
ingen uppräkning av elevpengen varken i procent eller absoluta kronor. Förvaltningen
känner därför en oro inför 202L då ramtilldelningen reduceras med 4 mkr.
Kultur och utbildningsnämnden
Besöksadress: Storgatan Lt,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:
kulturutbildnamnd@mellerud.se

47

Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: wWW.mellerUd.Se

MELLERUDS

KOMMUN

IKE kostnaden for gymnasieelever är svår att påverka då den baseras på:
1. antal elever
2. antal elever med tilläggsanslag
3. antal elever som går ett tjärde eller femte år

4. kostnaden för programmet
5. kostnader för skolskjuts och inackorderingstillägg'
Anledningen till de ökande kostnaderna för Kultur och utbildningsförualtningen
Mellerud är främst följande:

1.

i

Antalet IKE elever ökade 2019 med 36 elever vilket är en betydande ökning
jämföft med 2019 års elevprognos. Våfterminen 2020 betalade Melleruds
kommu n interkommu nal ersättnin g f ör 233 gymnasieelever. Höstterminen
förväntas antalet lKE-elever på gymnasietvara264 varav 12 överåriga.
Kommunens egna gymnasieskolan har 97 elever folkbokförda i kommunen varav
33 överåriga. Totalt omfattas gymnasieverksamheten (IKE + Dahlstiernska) av
361 elever varav 45 överåriga'

2. Antalet gymnasieelever

som går ett fjärde eller femte på gymnasiet ökar.
prognosän är att Mellerud betalar IKE-ersättning för 12 elever födda 2001 eller
tidigare höstterminen 202A. Detta beror på att eleverna bytt utbildningen efter ett
ellei Wå år och börjar då om sin gymnasieutbildning. 33 elever som är födda 2001
eller tidigare går på Dahlstiernska. Det stora flertalet av de överåriga eleverna har
gått ett eller flera år på lM-programmen innan de börjar ett ordinarie
gymnasieprogram,

3.

Många elever har visat intresse för Nuntorps naturbruksgymnasium (friskola) efter
desJetablering. 2019 ökade IKE kostnaden med 1,2 mkr. För 2020 blir kostnaden
ytterligare högre då den avser Wå terminer och fler elever. 15 elever får sin
utbildÄing Oinglegymnasiet/Nuntorpsskolan enligt prognos från 25 september
2020. Varje naturbrukselev kostar 250 200 kr per läsår'

4.

Antalet barn som får sin grundskoleutbildning i annan kommun ökar stadigt (B
barn i maj 2O2O). Flertalet kommer av att barn är placerade av socialtjänsten i
andra kommuner.

Anders Pettersson

förvaltningschef

Ärendet skickas till
Kommunfullmäktige

Kultur och utbildningsförualtningen
Besöksadress: Storgatan LL,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:
kulturutbildnamnd@mellerud,se

Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
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Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2O2A
Kommunful I mäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kultur- och
utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av hur underskottet har kunnat uppstå.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020.
Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden
medel ur den så kallade 'flyktingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för
flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020.
Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från
migrationsverket för 2020.
prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på -5,9
mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två
skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

I

Årets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -tS mkr hänförligt till
nämnderna, Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
så kallade balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner
och kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en
markant återhämtning av svensk produKion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala
medel att finansiera tilläggsanslag med finns inte,
Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar,
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr.

I budgeten till 2021

Beslutsunderlag

r
.
.
.

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 59
Komm

u

nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse,

Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, S 251,
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, 5 191.

Förslag

till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020.

till Kultur- och
utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av hur underskottet har kunnat uppstå
Lars Nilsson (S): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet

Utd ragsbestyrka nde
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet
ska återremitteras.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde'

Omröstning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Nej-röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och tio nej-röster för att
återremittera ärendet beslutar kommunfullmäktige genom en så kallad minoritetsåterremiss att
återremittera ärendet till kultur- och utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av
hur underskottet har kunnat uppstå, (Se omröstningsbilaga.)

Beslutet skickas

till

Kultur- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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.1 ,,2

lk 6rW

50

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-23

L4

Omröstningsbilaga S 10O
Ordinarie ledamöter

Pafti

Kent Bohlin

(s)

Peter Liunqdahl

(c)

Ulf Rexefiord

(sD)

Ludwiq Mossberq

(M)

Marianne Sand Wallin

(s)

Morqan E Andersson

(c)

Roland Berqlund

(SD)

Jörqen Eriksson

(KIM)

Thomas Haqman

(s)

Eva Pärsson

(M)

DanielJensen

(KD)

Karin Nodin
Bernv Dahlberq

Ersättare

Ja

Irtei
X

X

X
X
X

Desir6e Kinqsson-Ed hborq

X
X
X
X

Ann-Christine Larsson

X

(c)

X

(SD)

X

Christine Andersson

(s)

X

Michael Melby

(s)

X

Pål Maqnussen

ru)

X

Christina Andersson

(c)

X

Martin Andersson

(sD)

X

Anita Auqustsson

(KIM)

X

Florence Jonasson

(s)

X

(MP)

X

Anette Levin

(L)

X

Karolina Hultman Wessman

(c)

Tony Johansson

Helena Hultman

X

(SD)

Liselott Hassel

X

Lars Nilsson

(s)

Patrik Tellander

(M)

X

Lisbeth Berqlöv

(KD)

X

Eva Larsson

(s)

Martin Eriksson

(c)

Tony Andersson

(SD)

Roland Biörndahl

(M)

X

X
X

Lillis Grödem

X
X

20
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Kommunfullmäktige

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnder ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade
interkommunala gymnasiekostnader för 2020.
Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -Z mkr. För 2019 erhöll nämnden medel
ur den så kallade 'flytkingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för
flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020'
Kultur-och utbildningsnämnden får även ca 6 mkr i etableringsersättning från migrationsverket

för 2020.
kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på -5,9
på ökade interkommunala ersättningar samt att två
del
till
stor
berodde
mkr. Underskottet
skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

I prognosen för april prognostiserade

Ärets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -1S mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 202O, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det s.k
balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna , för 2020. Sveriges regioner och
kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant
återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att
finansiera tilläggsanslag med finns inte,
Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar.
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med - 4 mkr'

I budgeten till 2021

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Karl- Olof Pettersson
Kommunchef

0530-181 37
elisabeth,carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrel seförvaltn

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade
interkommunala gymnasiekostnader 2020,

Sammanfattning av ärendet
Interkommunalersättning regleras iskollagen 50 $: En kommun som på ett nationellt program
har antagit en elev som inte år hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för
utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun'
Efter att Kultur och utbildningsförvaltningen varnat för kraftigt stigande lKE-kostnader i
december 2018 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden redan den 30 januari 2019 om ett
kraftigt sparbeting för förvaltningens ordinarie verksamheter. Orsaken till detta var aft klara
ökade IKE kostnader inom nämndens verksamhetsområde 2019. Besparingarna bestod till
stiirsta delen minskning av stöd- och resurspersonal. Dessa besparingar gick inte att uppnå helt
och samtidigt klara kraven enligt 55 4 12,3 kap Skollagen.

-

Rirvaltningschefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Tjä nsteskrivelse

-

Tilläggsa nslag Interkom m u nal ersättnin g 2020

Beslutet skickas till
Kom mu

nstyrelsekontoret
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Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens
verksamheter, rapport 2 I 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
u nstyrelseförua ltni ngen avseende rapport 21 2020.

Komm

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF 5 L40,20L7-L1-22) ska styrelsen under året följa upp
förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt $$ 7 och 9.
Enligt 10 $ i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första prognos
redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, upprättande rappoftera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Enligt uppgörelse tar kommunens
revisorer själva del av denna uppföljning genom kommunstyrelsens kallelse.

Beslutsunderlag

. Samhällsbyggnadsförualtningens uppföljning av intern kontroll 212020
. Samhällsbyggnadsförualtningens $änsteskrivelse,
r Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 212020.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 331.
BILAGOR
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UppföUning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens
verksamheter, rapport 2 | 2O2O
Arbetsutskoftets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen avseende ra pport 2 / 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF S L40,20t7-L1-22) ska styrelsen under året följa upp
förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt $$ 7 och 9.
Enligt 10 $ i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första prognos
redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsboklut, upprättande rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Enligt uppgörelse tar kommunens
revisorer själva del av denna uppföljning genom kommunstyrelsens kallelse.

Beslutsunderlag

r
r
o
r

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 212020.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjä nsteskrivelse.
Kommunstyrelseförualtningens uppföljning av intern kontroll 212020.
Komm u nstyrelseförua ltningens $änsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av
arbetet enligt intern kontrollplan för Kommunstyrelseförualtningen avseende rapport 212020.

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

Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan för
Kom munstyrelseförua ltn ingen 2020
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern
m u nstyrelseförua ltn ingen avseende ra pport 21 2020.

kontrol pla n för Kom
I

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF 5 L40,2017-L1-22) ska styrelsen under året
följa upp förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt $$ 7 och 9.

Enligt 10 $ i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första
prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut,
upprättande rappoftera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom
nämnden till styrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Enligt uppgörelse tar
kommunens revisorer själva del av denna uppföljning genom kommunstyrelsens
kallelse.

Beslutsunderlag

r

Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 212020

Linnea Stockman
Controller
0530-18032
Lin nea.stockman@mellerud.se

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunchef
Kommunens revisorer
Controllern

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan för
I lsbyggnadsförvaltni ngen 2O2O

Sam hä
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av arbetet enligt intern
kontrol I pla n för Sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF S L4O, 2017-11-22) ska
styrelsen under året följa upp förvaltningens arbete med den interna
kontrollplanen enligt $$ 7 och 9.
Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns
en god intern kontroll enligt $ 2 i reglementet, I detta ligger bland annat
att styrelsen ska utvärdera kommunens system för intern kontroll samt
att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala företagen och kommunalförbunden enligt 11 5,
Enligt 10 5 i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband
med att första prognos redovisas till fullmäktige, i samband med
delårsbokslut och årsbokslut, u pprättande rapportera resu ltatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
. Intern kontroll. Uppföljning 2.
Sa m hä I lsbyg g nadsfö rva ltn i ng en

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
0530-181 72
mag nus.olsson@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Samhällsbyggnadschef
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Ekonom Samhällsbygg nadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 11

0530-180 000

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Organisationsnr

Fax

Webb

Plusgiro

212000- 14BB

0530-181 01

www.mellerud.se

464 AO MELLERUD
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pitaliseringen av Komm u n i nvest Ekonom isk fören i ng

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1, återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgående till
1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening, Det
återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden.

2.

bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 202L,2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Finansiering åren 2022-2024 ftr hanteras i Budget 2022 och plan 2023-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefen för kommunstyrelsens
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn
i finansieringsfrågor,
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest), Kommuninvest kreditvärdighet bärs upp
av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

I november

2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i awaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs
av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen.
Melleruds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår

till 1 800 000 kronor exklusive ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid
medlemssamråd, Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet
med punkt 4,3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts
upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna, Eftersom
Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar
som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen iform av
en kapitalinsats,
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats,
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Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt

följande:

År

Kapitalinsats
(krlinvånare)
(kommun)

2020

Kapitalinsats

(krlinvånare)
(region)

900
1 000
1 100
I 200
1 300

202t
2022
2023
2024

180
200

220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp. Inbetalt insatskapital redovisas som en finansiell
anläggningstillgång och belastar inte kommunens resultaträkning.
För Melleruds kommun innebär detta följande preliminära inbetalningsplan åren 2020-2024,
baserat på det invånarantal som ligger till grund för Kommuninvests beräkningar:

Inbetalnino, kr

Är

Ätoärd

2020

Aktuell insats inkl överinsats

Total aktuell insats kr

I

390 700

Inbetalning av återbetalt
1 800 000
0
64 600
932 300
932 300

förlaqslån

2027
2022
2023
2024

Inbetalninq
Inbetalninq
Inbetalninq
Inbetalninq
Summa att betal inkl. förlaqslån

10 190 700
10 190 700
10 255 300
11 187 600
12 119 900

3 729 200

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare
för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Beslutsunderlag

o Skrivelse gällande kapitalisering av Kommuninvests ekonomiska förening
. Insatskapital per medlem samt förlagslån, kapitalisering Kommuninvest ekonomiska förening
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-L0-I9, g 324.
BILAGA
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att
1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgående till
1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det
återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden.

2.

bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 202L,2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Fi na nsieri n g ären 2022-2024 f är ha nteras i Bud get 2022 och plan 2023-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefen för kommuns$relsens
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening, Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn
i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvest kreditvärdighet bärs upp
av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

I november

2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i awaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs
av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen,
Melleruds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår

till 1 800 000 kronor exklusive ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre ffller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts
upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Eftersom
Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar
som bidragit till förlagslånen att omedelbaft använda sin del av förlagslånen för att öka sin
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen iform av
en kapitalinsats.
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det Wå nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
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Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt

följande:

År

Kapitalinsats
(kr/invånare)
(kommun)

Kapitalinsats
(krlinvånare)
(region)

900

180
200

2020
2021
2022
2023
2024

1 000
1 100
1 200
1 300

220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp. Inbetalt insatskapital redovisas som en finansiell
anläggningstillgång och belastar inte kommunens resultaträkning.
För Melleruds kommun innebär detta följande preliminära inbetalningsplan åren 2020-2024,
baserat på det invånarantal som ligger till grund för Kommuninvests beräkningar:

Inbetalning, kr

Är

Ätqärd

2020

AKuell insats inkl överinsats

Total aktuell insats kr
B 390 700

Inbetalning av återbetalt
1 800 000
0

förlaqslån

202t

Inbetalnino
Inbetalninq
2022
Inbetalninq
2023
Inbetalninq
2024
Summa att betal inkl. förlaqslån

10 190 700
10 190 700

64 600

10 255 300

932 300

11 187 600
12 119 900

932 300

3729 200

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare
för kommuner [360 kronor per invånare fcir regioner].

Beslutsunderlag

o
r
r

Skrivelse gällande kapitalisering av Kommuninvests ekonomiska förening
Insatskapital per medlem samt förlagslån, kapitalisering Kommuninvest ekonomiska förening
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgäende till
1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det
återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden.

Utdragsbestyrkande

lusterandes

61

SAM MANTRÄOTSPNOTO KO LL

MELLERUDS KOMMUN
Kommu nstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2020-10-19
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2, bemyndiga

kommunstyrelsen aft besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 202L,2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Finansiering ären 2022-2024 fär hanteras i Budget 2022 och plan 2023-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefen för kommunstyrelsens
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes

62

A

fiI'

MELLERUDS

n-

KOMMUN

ft
n
[.

Tjänsteskrivelse
Kom m u nstyrelseförva ltn

Datum
2020-09-07
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Kommunstyrelsen

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Äterbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020,
uppgående till 1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest
Ekonomisk förening. Det återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för
åtgärden.

2.

Bemyndigar kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 202I,2022,2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. Finansiering åren 2022-2024
får hanteras i Budget 2022ochplan2023-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefenen för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvest
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar
till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och

finansiella institutioner.

I

november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån
på kapital i Kommuninvest i awaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat
till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt
lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Melleruds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår
exklusive ränta.

till 1 800 000 kronor

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest, Förlagslånen har därför
diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det
befintliga fdrlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Eftersom
Kommuninvest de kommande åren behöver tillforas nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det Wå nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt
att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande ffra åren enligt följande:
Kapitali nsats (kr/invå nare)

Kapita linsats (kr/invånare)

(kommun)

(region)

2020
2021

900
1 000

200

2022
2023
2024

1 100

220

1,200

240
260

Ar

180

1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. Inbetalt insatskapital redovisas
som en finansiell anläggningstillgång och belastar inte kommunens resultaträkning.

För Melleruds kommun innebär detta följande preliminära inbetalningsplan åren
2020-2024, baserat på det invånarantal som ligger till grund för Kommuninvests
beräkningar:

År

Total

Inbetalning, kr

Ätgara

aktuell

insats kr
2020

Aktuell insats inkl

B 390 700

överinsats

Inbetalning
återbetalt

av

förlaqslån

202r

1 800 000

Inbetalninq

0

64

10 190 700
10 190 700

fr
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Tjänsteskrivelse
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Kom m

KOMMUN

u

nstyrelseförva ltn i n ge n

Datum
2020-09-07

2022
2023
2024

Inbetalninq
Inbetalninq
Inbetalnino
Summa att betal inkl, förlaqslån

64 600
932 300
932 300
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10 255 300
11 187 600

12 119 900

3729 200

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande
1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Beslutsunderlag

.
o

Skrivelse gällande kapitalisering av Kommuninvests ekonomiska förening
Insatskapital per medlem samt förlagslån, kapitalisering Kommuninvest
ekonomiska förening

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

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

till

Kommuninvest AB
Ekonomichef
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Kommuninvest Ekonomisk frirening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1

Bakgrund

Vid frireningsstämman 16 april2020 beslutades om ftirändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk ftirening. Förändringama avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
ftirslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
I ekmannarevisorerna uppdrag.

2

Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk forening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmåI. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade frireningsstämman om ändringar ftir att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken ftir alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.
En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan ftir de kommande fi'ra åren.
Beslutet vid ftireningsstämman 2020 avser ären202l till2024.
a

En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital for alla medlemmar

a

Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av väranuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därftir
beslutade foreningsstämman att i stadgarna inftira en undantagsbestämmelse
som ger frireningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillf;illig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nt:716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124,701 42 Örchro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 . Fax: 019-12 11 98 . E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se. lnternet: www.kommuninvest.se
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fura åren.

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successir,t ökar från
till 1300 kronor per invånare är 2021 till2024.

900

Insatskapital ftir kommuner
1000 kr/invånare
1 100 kr/invånare
1200 krlinvånare
1300 kr/invånare

Är
2021
2022
2023
2024

Beloppen ftir regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt ftiljande:
Insatskanital ftir
200 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

220krlinvänare
240k<rlinvänare
260 kr/invånare
a

Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.
ftirsta gången 202l.Inbetalningen ska vara genomfrirs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests ftlrsorg.

a

Förlagslånet awecklas.2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
ftirlagslån om I miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa ft)rlagslånet i frrtid, vilket också
ftireningsstämman beslutade.
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet.
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade lånet.

Utbetalning av forlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmcilt att rdntan påforlagslånet betalas

till.

Samtliga medlemmar som tecknat forlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande
b elopp s om ins ats kapit al till Kommuninv e st Ekonomisk för ening.

Ibilaga2 framgår beloppet

som utbetalas

till

de medlemmar som tecknat

förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas
insatskapital.
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a

Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en
enhetlig insatsnivå fiir alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utfijrlig redovisning av stämmobesluten hänvisas
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads
2020.pdf

3

till

stämmohandlingarna.

12020103|Föreningsstiimmohandlingar-

Tidsplan

Följande tidsplan gäller ftir den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.
30 september2020

Utbetalning av forlagslånet till berörda medlemmar

20 november 2020

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp

som

motsvarar ftirlagslånet. 20 november cir sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto
som ftirlagslånet utbetalas till.)

30juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj mänad202l,

juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj mänad2023,

juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

30

30

4

Bilagor

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.
Bilaga 1 anger, som ftirslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmama när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
ftirlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till2024. Av bilagan framgår också ftirlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5

övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i ftirlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
fiir avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.

Vi önskar erhålla

er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och
kommande insatskapital åren 2021, till2024 insattpå bankgiro 5060 - 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk ft)renings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se
alternativt 070-340 39 83.

KovtrrauNINVEST EKoNoMISK FöRENTNG

Ulf Bengtsson

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Styrelsens sekreterare
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[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund
Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen").
Föreningen är en medlemsorganisation som utifran en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektom i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests
kreditvardighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmama, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Äterbeta

ln

ing av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen ftirlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med ftirlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i awaktanpäatt kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därftlr använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat ftirlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i ftirlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1
("Lånevillkoren").
[Ange kommun]s ftirlagslån till Föreningen uppgår per den [datum]
jämte ränta.

till

fbelopp] kronor,

Genom regeländringar fån det befintliga ftirlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre f'ller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därfrir diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
ftirlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till frljd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Länevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nt:716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress:\ox124,701 42Ötebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 . Fax: 019-12 1198 . E-post: jens.larsson@kommuninvest.se. lnternet: www.kommuninvest.se
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillftiras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
lnbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmama kunde välja mellan. Det har därutöver varit mojligt att delta med en
tilläggsinsats.

Vid ftireningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till I 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare for regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande Sra åren enligt ftiljande:

År

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)

2020
2021
2022
2023
2024

900
1 000

180

200

1 100
| 200
1 300

220

240
260

Medlemmama ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande I 800
kronor per invånare frjr kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt
ovan. Nedan återfinns därför ett ft)rslag på beslutsformulering enligt vilket det
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.

I syfte att förenkla ftir medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024,1öpande
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmama önskar
hantera de kommande besluten om inbetalningar pä olika sätt har alternativa
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två
alternativa situationer:

(i)
(ii)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av
kapitalinsats i Föreningen under de kommande ffra åren.
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommunrespektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten
enligt ovan.

Beslut

fAnge kommun] ska vidta ftiljande åtgärder

1.

Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar

Att fange kommun] till Kommuninvest ekonomisk frirening ("Föreningen") ska
inbetala ett insatsbelopp om fange belopp] kronor samt att
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen.
Vcilj ett av foljande alternativ

Alternativ (i) - fullmaktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen under de kommande fyra åren:

Att fkommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen
under ären 202I, 2022, 2023 och 2024.

till följd

av ökade krav på kapitalinsats

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande.fyra åren.-

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs for inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under ären 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt fange belopp] per invånare.
Ev

e

ntuell kompl e tter ande b e slut sformuler ing

Att fkommunstyrelsen/regionstyrelsen]
person att

bemyndigas att utse särskilt angiven
ftjr [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som

krävs med anledning av inbetalningama enligt besluten ovan.

2.

fAnge kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt
ftir Föreningen vid förfrågan.

3.

[Komplettera med övriga praktiska instruktionerl
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 - 340 39 83.
Med vänlig hälsning

Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare
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MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn i ngen

2020-to-28

ARENDE 12

Dnr KS 2020/206

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver beslut om Riktlinjer för faKurering och krawerksamhet
tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; 5 91).

-

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och krawerkamhet (KS 2019-12-03;
5 23e),

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet enligt
föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade i april beslut om möjlighet att förlänga anstånd för betalningar från
en månad framåt från fakturans förfallodag till tre månader. I beslutet som fattades fanns ingen
tidsgräns om hur länge detta ska gälla. Den utökade möjligheten var tänkt att gälla för fakturor
utskickade innan sista september 2020 och därefter återgå till fastställda riktlinjer,

Riktlinjerna har även reviderats med föfidligande angående tillvägagångssättet vid
avstängning av vatten- och avloppsavgifter i samband med utebliven betalning från
abonnenten. En komplettering har även gjorts att alla avbetalningsplaner hanteras av
inkassobolaget,
Riktlinjerna är tillstörsta del gemensamma med samverkanskommunerna Mellerud, Bengtsfors,
Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö- och energiförbund för att möjliggöra en mer effektiv
och likformad hantering.

Beslutsunderlag

r
o

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
(KS 2020-04-08, g 91)
Förslag till riktlinjer för fakturering av

-

tillfällig revidering avseende anstånd

o
krawerkamhet
o Kommu nstyrelseförva ltn ngens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 325.
i
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Sammanträdesdatum
Kom munstyrelsens

a

sida

2020-L0-L9

rbetsutskott

s 32s

7

Dnr KS 20201206

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver beslut om RiKlinjer för fakturering och krawerksamhet
tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; 5 91).

-

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och krawerkamhet (KS 20L9-L2-03;
5 23e).

KommunfullmäKige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet enligt
föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade i april beslut om möjlighet att förlänga anstånd för betalningar från
en månad framåt från faKurans förfallodag till tre månader. I beslutet som fattades fanns ingen
tidsgräns om hur länge detta ska gälla, Den utökade möjligheten var tänkt att gälla för fakturor
utskickade innan sista september 2020 och därefter återgå till fastställda riKlinjer.

Riktlinjerna har även reviderats med föfidligande angående tillvägagångssättet vid
avstängning av vatten- och avloppsavgifter i samband med utebliven betalning från
abonnenten. En komplettering har även gjofts att alla avbetalningsplaner hanteras av
inkassobolaget.
Riktlinjerna är tillstörsta del gemensamma med samverkanskommunerna Mellerud, Bengtsfors,
Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö- och energiförbund för att möjliggöra en mer effektiv
och likformad hantering,

Beslutsunderlag

o
o
o
r

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
Riktlinjer för fakturering och krawerkamhet - tillfällig revidering avseende anstånd
(KS 2020-04-08, g 91)
Förslag till riktlinjer för fakturering av krawerksamhet
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen upphäver beslut om Riktlinjer för
fakturering och krawerKamhet - tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; 5 91),
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och krawerkamhet (KS 20L9-L2-03;

s 23e).
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och krawerkamhet enligt
föreliggande förslag

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

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Datum
2020-10-07

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 20201206

1 (1)

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen upphäver beslut om Riktlinjer för fakturering och
krawerksamhet - tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; 5 91).
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet (KS

2oI9-L2-03;5 239),
ktige besl uta r faststä la Ri ktl njer för
krawerksamhet enligt föreliggande förslag

Kom m u nfu I lmä

i

I

fa ktu reri

ng och

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade i april beslut om möjlighet att förlänga anstånd för
betalningar från en månad framåt från fakturans förfallodag till tre månader. I
beslutet som fattades fanns ingen tidsgräns om hur länge detta ska gälla. Den
utökade möjligheten var tänkt att gälla för fakturor utskickade innan sista
september 2020 och därefter återgå till fastställda riktlinjer.

Riktlinjerna har även reviderats med förtydligande angående tillvägagångssättet
vid avstängning av vatten- och avloppsavgifter i samband med utebliven betalning
från abonnenten. En komplettering har även gjorts att alla avbetalningsplaner
hanteras av inkassobolaget.
Riktlinjerna är tillstörsta del gemensamma med samverkanskommunerna Mellerud,
Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö- och energiförbund för att
möjliggöra en mer effektiv och likformad hantering.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet

-

tillfällig revidering avseende

anstånd (KS 2020-04-08, 591)
Förslag till riktlinjer för fakturering av krawerksamhet

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadschefen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Sida

RiKlinjer för faKurering och
krawerksamheten i Melleruds
kommun

Antagen av
kommunfullämäktige den

Kom munstyrelseförva ltnin gen

Besöksadress: Storgatan 13,464 80 lvlellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
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Riktlinjer för fakturering och krawerksamheten
MåI

r
o
o
o

Att alla kunder ska behandlas lika.
Krawerksamheten ska bedrivas enligt god inkassosed.
Kommunen ska få betalt för fakturafordran i tid.
Kommunens kravhantering ska bedrivas skyndsamt och förebygga att förfallna
fa ktu raford ringa r acku m uleras til I större belopp.

Organisation

.

Kommunens fakturerings- och kravrutin handläggs av ekonomienheten

Faktura

.

.
r
o
.

Grundregeln är att fakturering ska ske så snart förutsättningar för fakturering
föreligger, d,v.s, faktura ska framställas i omedelbar anslutning till att en vara
eller tjänst tillhandahålles.
Fakturerande enhet ansvarar för att fakturan är korrekt.
Faktura som utfärdas av kommunen förfaller till betalning 30 dagar efter
fakturadatum, såvida ej annat är föreskrivet i taxebestämmelser eller
motsvarande (till exempel barnomsorg som förfaller sista innevarande månad).
Vid val av förfallodag bör eftersträvas att välja dag i slutet av månaden.
På fakturan ska det anges att drcijsmålsränta påfors enligt räntelagen
(referensränta + B procentenheter).

Autogiro

r
.

För kunder som så önskar finns möjlighet att betala fakturorna via bankernas
Autogirofunktion.
Om Autogiroansluten kund inte har täckning på kontot vid tre
faktureringstillfällen på ett år så har ekonomienheten möjlighet att avsluta
anslutningen till Autogirot.

E-faktura

.

För kunder som så önskar finns möjlighet att via bankernas internetbank välja att

få fakturor via e-faktura.

Betalningspåminnelse

.
.
.

Påminnelse skickas ut 7 dagar efter förfallodag om inte betalning kommit
kommunen tillhanda.
På påminnelsen ska det framgå att inkassoåtgärder kan komma att vidtas om
betalning ej sker och att ytterligare kostnader kan tillkomma.
Enligt god inkassosed får påminnelse inte innehålla någon annan påtryckning mot
kunden. (till exempel hot om avstängning)

Inkassokrav

.

Inkassoförfarande påbörjas 10 dagar efter påminnelse. Lagstadgad inkassoavgift
tas ut (f.n. 180 :-).

Avstängning

.
.
|
I
I
.

Grundprincipen är att rätten till tjänsten är förverkad vid utebliven betalning
För uteblivna vatten- och avloppsavgifter skickas meddelande om datum för
avstängning ca 10 dagar efter påminnelsen och mins 2 veckor före
avstängningen är planerad.
För övriga uteblivna avgifter informeras berörd förvaltning som skickar ut brev
om eventuell avstängning.
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Dröjsmålsränta

.

Vid ärenden som skickats till inkassoföretag påförs drojsmålsränta enligt
räntelagen (referensränta + B procentenheter) på samtliga ärenden. Räntan
återbetalas tillsammans med kapital till kommunen vid lyckat indrivet ärende.

Anstånd

.

.
.
.

Anstånd med att betala en faktura kan beviljas om det rör sig om en enstaka
händelse (normalt ett anstånd per l2-månadersperiod). Prövning får ske från fall
till fall med hänsyn till vilken Wp av fordran det rör sig om, skälen för anståndet,
beloppets storlek, gäldenärens betalningshistorik med mera utifrån om det finns
rimliga utsikter att gäldenären kommer att betala skulden vid den satta

tidpunkten,
Anstånd beviljas normalt en månad framåt från fakturans förfallodag.
Anstånd beviljas av handläggare på ekonomienheten.
Anstånd kan också beviljas av handläggare på kommunalt bolag i de fall
kommunala avgifter debiteras av bolaget.

Delbetalning/Avbetalning

.
.

|

I
I
|
I

.

.

Delbetalning eller avbetalning beviljas i normalfallet inte för löpande avgifter.
Ekonomienheten kan bevilja delbetalning på max 3 månader av enstaka faktura
med högt belopp, till exempel vattenfaktura efter avläsning. Kunden ska själv
kontakta ekonomienheten före förfallodatum passerat. Ekonomienheten skickar
inga ytterligare aviseringar. Om fakturan inte är fullbetald efter överenskommen
tid påbörjas kravrutinen,
Ekonomienheten kan bevilja avbetalningsplan för enstaka faktura med högt
belopp, till exempel bruttolöneskuld. Aviseringar med inbetalningsinformation
skickas till kund varje månad. För detta tas en lagstadgad ersättning ut (f,n.
170:-). Aven ränta tas ut under amorteringsperioden (referensränta + B

procentenheter) Dessaavbetalningsplanerhanterasavinkassobolaget,
Avbetalningsplaner enligt ovan kan också beviljas av kommunala bolag i de fall
kommunala avgifter debiteras av bolaget.

Kronofogdemyndi gheten
. Ärenden till Kronofogdemyndigheten sköts i normalfallet av inkassoföretaget som
också har fullmakt att företräda kommunen i inkassoärenden.

Bestridande

.

Om gäldenären bestrider en faktura från kommunen ska ytterligare
inkassoåtgärder avbrytas. I samråd med berörd förvaltning tas ställning till om
fordran ska hänskjutas till allmän domstol genom stämningsansökan. Samma
förfarande ska tillämpas om gäldenär bestrider efter ärendet har skickats till
inkassoföretag. Inkassoforetagets jurister gör en bedömning av ärendet innan
det går vidare till tingsrätten, Debiterande förvaltning företräder kommunen i
dessa ärenden.

Avskrivning

.

.

Avskrivningar p.g.a. konkurs, ackordsuppgörelse, dödsboanmälan, bouppteckning
(som visar brist i boet), beviljad skuldsanering med mera där kommunen har en
konstaterad kundförlust ska ses som verkställighet.
Hantering av avskrivningar och bokföring av osäkra fordringar hanteras i enlighet
komm u nens delegeri ngsordning.
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Inkassoföretag

.

Ärenden som överlämnats till inkassoföretag handläggs tillfullo av
inkassoföretaget, vilket betyder att kommunens ekonomienhet kommer att
hänvisa gäldenären till inkassoföretaget i dessa fall.
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Sammanträdesdatum
2020-04-08

S
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sida
39

Dnr KS 20201206

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
avseende anstånd

- tillfällig

revidering

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt ändra lydelsen för Anstånd i riktlinjerna för faKurering
och krawerksamhet enligt följande:

Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun öppnar för möjligheten att ge anstånd med betalning som ett stöd till de
lokala företag som har tillfällig likviditetsbrist. Möjlighet att få anstånd beviljat utökas med Wå
månader till tre månader.

I

riktlinjerna för fakturering och krawerksamhet ändras punkt Wå under rubriken anstånd från

Anstånd beviljas normalt en månad framåt från fakturans förfallodag."till möjlighet
till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans födallodag.
Denna utökade möjlighet gäller för fakturor utskickade innan sista september 2020, därefter
återgår riktlinjerna tillde som KS fastställde5239l20L9
Begäran skickas till e-postadress ekonomi@mellerud.se

Beslutsunderlag

. Förslag nya Riklinjer för fakturering och krawerksamhet
e Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 114.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt ändra lydelsen för Anstånd i riktlinjerna för fakturering

och krawerkamhet enligt följande:
Möjtighet titl anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag.

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

Beslutet skickas

till

T.f. ekonomichefen
Ekonomienheten
KFS

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
avseende anstånd
Förslag till beslut

- tillfällig revidering

Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt ändra lydelsen för Anstånd i riktlinjerna för fakturering

och krawerksamhet enligt följande:
Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans föffallodag.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun öppnar för möjligheten att ge anstånd med betalning som ett stöd till de
lokala företag som har tillfällig likviditetsbrist. Möjlighet att få anstånd beviljat utökas med två
månader till tre månader.

I riktlinjerna för fakturering och krawerksamhet ändras punkt två under rubriken anstånd frän "
Anstånd beviljas normalt en månad framåt från fakturans föffallodag,"till möjlighet
till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans födallodag.
Denna utökade möjlighet gäller för fakturor utskickade innan sista september, därefter återgår
riktlinjerna till de som Ks fastställde 9 23912019
Begäran skickas till e-postadress ekonomi@mellerud.se

Ursprunglig lydelse
Anstå nd

.

.
.
a

Anstånd med att betala en faktura kan beviljas om det rör sig om en enstaka händelse
(normalt ett anstånd per 12-månadersperiod). Prövning får ske från fall till fall med hänsyn
till vilken Wp av fordran det rör sig om, skälen för anståndet, beloppets storlek,
gäldenärens betalningshistorik m.m, utifrån om det finns rimliga utsikter att gäldenären
kommer att betala skulden vid den satta tidpunkten,
Anstånd beviljas normalt en månad framåt från fakturans förfallodag.

Anstånd beviljas av handläggare på ekonomienheten.
Anstånd kan också beviljas av handläggare på kommunalt bolag i de fall kommunala
avgifter debiteras av bolaget.

Ny lydelse
Anstå nd

.

Kom

Anstånd med att betala en faktura kan beviljas om det rör sig om en enstaka händelse
(normalt ett anstånd per 12-månadersperiod). Prövning får ske från fall till fall med hänsyn
till vilken typ av fordran det rör sig om, skälen för anståndet, beloppets storlek,
gäldenärens betalningshistorik m.m. utifrån om det finns rimliga utsikter att gäldenären
kommer att betala skulden vid den satta tidpunkten.

munstyrelseförvaltningen

kommunen@mellerud.se
Webbplats: www.mellerud'se

Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:
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Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans
fölfallodag.
Anstånd beviljas av handläggare på ekonomienheten, Begäran skickas till
ekonomi@mellerud.se
Anstånd kan också beviljas av handläggare på kommunalt bolag i de fall kommunala
avgifter debiteras av bolaget.

Beslutsunderlag

.

Förslag nya Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet,

Björn Lindquist
Ekonomichef

Beslutet skickas

till

Ekonomienheten

Kommunstyrelseförvaltningen

kommunen@mellerud.se
www.mellerud. se

Besöksadress: storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:
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Titel

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet
Fastställd av KS 5 xxx

Ersätter

KS 5

239/20L9

Den 8 april 2020
Utbytt den

Sida
Sign

1:3

MåI
a

Att alla kunder ska behandlas lika.

a

Krawerksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed.

a

Kommunen ska få betalt för fakturafordran i tid.
Kommunens kravhantering ska bedrivas skyndsamt och förebygga att förfallna
raford ringa r ackum u leras ti I större belopp.

a

fa ktu

I

Orga nisation

.

Kommunens fakturerings- och kravrutin handläggs av ekonomienheten

Faktura

.
r
o

Grundregeln är att fakturering ska ske så snart förutsättningar för fakturering föreligger, d.v,s.
faktura ska framställas i omedelbar anslutning till att en vara eller tjänst tillhandahålles.
Fakturerande enhet ansvarar för att fakturan är korrekt.
Faktura som utfärdas av kommunen förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum, såvida
ej annat är föreskrivet i taxebestämmelser eller motsvarande (t.ex. barnomsorg som förfaller
sista innevarande månad),

o
.

Vid val av förfallodag bör eftersträvas att välja dag i slutet av månaden.
På fakturan ska det anges

att drciismålsränta påförs enligt räntelagen (referensränta +

B

procentenheter).

Autogiro

.
.

För kunder som så önskar finns möjlighet att betala fakturorna via bankernas
Autogirofunktion.
Om Autogiroansluten kund inte har täckning på kontot vid tre faktureringstillfällen på ett år så
har ekonomienheten möjlighet att avsluta anslutningen till Autogirot,

E-fa ktu ra
a

För kunder som så önskar finns möjlighet att via bankernas internetbank välja att få fakturor
via e-faktura.

Betaln ingspåmin nelse

.

Påminnelse skickas ut 7 dagar efter förfallodag om inte betalning kommit kommunen

tillhanda.

.
.

På påminnelsen ska det framgå att inkassoåtgärder kan komma att vidtas om betalning ej
sker och att ytterligare kostnader kan tillkomma.

Enligt god inkassosed får påminnelse inte innehålla någon annan påtryckning mot kunden. (t
ex hot om avstängning)
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krav

I n kasso

.

KS

KS S

Inkassoförfarande påbörjas 10 dagar efter påminnelse. Lagstadgad inkassoavgift tas ut
(fn 180 :-).

Avstängning

.
.
.

Grundprincipen är att rätten till tjänsten är förverkad vid utebliven betalning
För uteblivna vatten- och avloppsavgifter skickas meddelande om datum för avstängning
samband med inkassokravet.

i

För övriga uteblivna avgifter informeras berörd förvaltning som skickar ut brev om eventuell
avstängning.

Dröjsmålsränta

o

Vid ärenden som skickats till inkassoföretag påförs drojsmålsränta enligt räntelagen
(referensränta + B procentenheter) på samtliga ärenden.

Anstånd
a-

vilken Wp av fordran det rör sig om; slölen för anståndet; beloppets storlek; gäldenärens

a

rnananggare rå teknik
a

eebiteras-arbstage*..

Anstånd

.

Anstånd med att betala en faktura kan beviljas om det rör sig om en enstaka händelse
(normalt ett anstånd per 12-månadersperiod). Prövning får ske från fall till fall med hänsyn till
vilken typ av fordran det rör sig om, skälen för anståndet, beloppets storlek, gäldenärens
betalningshistorik m.m. utifrån om det finns rimliga utsikter att gäldenären kommer att betala
skulden vid den satta tidpunkten.

.

Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans föfallodag.
Anstånd beviljas av handläggare på ekonomienheten. Begäran skickas till
ekonomi@mellerud.se
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Anstånd kan också beviljas av handläggare på kommunalt bolag i de fall kommunala avgifter
debiteras av bolaget.

Delbeta I ning/Avbeta I ni ng

.

Delbetalning eller avbetalning beviljas i normalfallet inte för löpande avgifter

a

Ekonomienheten kan bevilja delbetalning på max 3 månader av enstaka faktura med högt
belopp, t ex vatLenfaktura efter avläsning. Kunden ska själv kontakta ekonomienheten före
förfallodatum passerat. Ekonomienheten skickar inga ytterligare aviseringar. Om fakturan inte
är fullbetald efter överenskommen tid påbörjas kravrutinen.

a

Ekonomienheten kan bevilja avbetalningsplan för enstaka faktura med högt belopp, t ex
bruttolöneskuld. Aviseringar med inbetalningsinformation skickas till kund varje månad. För
detta tas en lagstadgad ersättning ut (fn I70-). Även ränta tas ut under amofteringsperioden
(referensränta + B procentenheter)

a

Avbetalningsplaner enligt ovan kan också beviljas av kommunala bolag i de fall kommunala
avgifter debiteras av bolaget,

Kronofogdemynd ig hete

.

n

Ärenden till Kronofogdemyndigheten sköts i normalfallet av inkassoföretaget som också har
fullmakt att företräda kommunen i inkassoärenden.

Bestrida nde
Om gäldenären bestrider en faktura från kommunen ska ytterligare inkassoåtgärder avbfias.
samråd med berörd förvaltning tas ställning till om fordran ska häns$utas till allmän domstol
genom stämningsansökan. Samma förfarande ska tillämpas om gäldenär bestrider efter
ärendet har skickats till inkassoföretag. Inkassoföretagets jurister gör en bedömning av
ärendet innan det går vidare till tingsrätten. Debiterande förvaltning företräder kommunen i
dessa ärenden.

I

Avskrivn ing
a

Avskrivningar p,g.a. konkurs, ackordsuppgörelse, dödsboanmälan, bouppteckning (som visar
brist i boet), beviljad skuldsanering m,m, där kommunen har en konstaterad kundförlust ska
ses som verkställighet.

a

Hantering av avskrivningar och bokföring av osäkra fordringar hanteras i enlighet kommunens
delegeringsordning.

I n kassoföretag

.

Ärenden som överlämnats till inkassoföretag handläggs tillfullo av inkassoföretaget, vilket
betyder att kommunens ekonomienhet kommer att hänvisa gäldenären till inkassoföretaget
dessa fall.
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Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport
per 2020-08-31 med revisionsrappoft
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2020,

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har den 28 september 2020 överlämnat
delårsrapport januari-augusti 2020 med boklutsprognos till medlemskommunerna,
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3 mkr. En av orsakerna är ersättningar från
staten till följd av Covid 19 som ersättning för sjuklönekostnader och tillfälligt sänkta

arbetsgivaravgifter.
Prognosen för helår visar på ett resultat om 2,2 mkr. En anledning till ett högt prognostiserat
resultat är effekten av statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnäder samt
tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter. I prognosen förutses att restriktionerna avseende
coronapandemin håller i sig vilket ger lägre kostnader för utbildning, konferenser,
Det genererar även lägre intäKer för ufförda utbildningar i NÄRF:s regi.
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för tr 2020.

Beslutsunderlag

o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2020
med bokslutsprognos,
o Revisorernas bedömning av delårsrapporten och Granskning av delårsrapport 2020.
o Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte
2020-09-25, S 37.
. Kommu nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-L0-19, S 326.
i

BILAGA
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Dnr KS 2020/601

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
per 2020-08-31 med revisionsrappoft
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrappoft med
boksl utsprognos för januari-augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRf) har den 28 september 2020 överlämnat
delårsrappoft januari-augusti 2020 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3 mkr. En av orsakerna är ersättningar från
staten till fölid av Covid 19 som ersättning för sjuklönekostnader och tillfälligt sänkta
arbetsgivaravgifter.
Prognosen för helår visar på ett resultat om 2,2 mkr. En anledning till ett högt prognostiserat
resultat är effeKen av statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader samt
tilltälligt sänka arbetsgivaravgifter, I prognosen förutses att restriktionerna avseende
coronapandemin håller i sig vilket ger lägre kostnader för utbildning, konferenser.
Det genererar även lägre intäkter för utförda utbildningar i NÄRF:s regi.
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2020.

Beslutsunderlag

o
r
.
o

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrappoft januari-augusti 2020
med bokslutsprognos.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten och Granskning av delårsrapport 2020.
Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte
2020-09-25, g 37.
Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordforanden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbunds delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2020.

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

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
januari-augusti 2O2O med revisionsrappoft
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 28 september 2020 överlämnat
delårsrapport januari-augusti 2020 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3,0 mkr. En av orsakerna är ersättningar
från staten till följd av Covid 19 som ersättning för sjuklönekostnader och tillfålligt sänkta
arbetsgivaravgifter.
Prognosen för helårvisar på ett resultat om2,2 mkr, En anledning tillett högt prognostiserat
resultat är effekten av statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader samt
tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter. I prognosen förutses att restriktionerna avseende
coronapandemin håller i sig vilket ger lägre kostnader för utbildning, konferenser. Det
genererar även lägre intäkter för utförda utbildningar i NÄRF:s regi.
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

Beslutsunderlag

.
o
.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2020
med bokslutsprognos.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten och Granskning av delårsrapport 2020.
Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte

2020-09-25, g 37.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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2020-09-29

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
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gen

Diarienummer
KS 20201601

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Norra Älvsborgs Räddningstjä nstförbu nd ( ruÄnf )
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Ingrid Engqvist
Från:

Skickat:
Tilt:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

lnfo < lnfo@brandl 1 2.se>
den 28 september 202016:28
Kommunen; Trollhattans Stad;'Färgelanda Kommun'; Vänersborgs kommun
Bodil Bramfors
Delårsrapport 2020, NÄRF
Protokoll 202}-09-25.pdf; Rapport PWC delår 2020 NÄRF SLUTLIG 200923.pdf;
Delarsrapport-aug 2020.pdf; Utlåtande delårsrapport 200831 NÄRF SLUTL|G.pdf

Tillhanda kommunfullmäktige
För godkännande av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med bokslutsprognos januari-augusti

2020.
Bifogade filer;

r
r
o
o

Sammanträdesprotokoll 2020-09-25 Direktionen, NÄRF
Delårsrapport jan-aug2O2O.
Granskning av delårsrapport 2020, PWC
Revisorernas bedömning av delårsrapporl2O2O

Med vänlig hälsning
Ann Gustavsson
Fö rva

ltni ngsassiste nt

Tel: 0520-485927
www.brand112.se

Norra Älvsborgs
Räddningstjä nstförbund
GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar oersonuppqifter och skyddar dina rättiqheter enliqt laq
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2020-09-25

Diarienummer
5010-2A24-99-23

'a Älvsborgs

dningstjänstförbund

'tionen

$ 35 Närvarokontroll/ upprop
Med anledning av pågående pandemi Covid-19 har en delförsiktighetsåtgärder införts vad
gäller genomförande av direktionssammanträde. Direktionen har sedan tidigare gjort en
frivillig överenskommelse om att;

Ordinarie ledamöter deltar fysiskt på plats
2. Ersättare deltar via Skype
1.

Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt för mötet.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.
$ 36 Valav justerande

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att välja Lena Eckerbom Wendel att justera protokollet.
$ 37 Rapporter/skrivelser
a) Delärsrappoft jan-aug 2024 med bokslutsprognos
Förbundet lämnade en redogörelse kring förvaltningsberättelse och ekonomiskt resultat.
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3 033 tkr. Enhet sotning redovisar ett
resultat på -118 tkr.

Arsprognosen beräknas på delårets utfall, samt de intåkter och kostnader som år kända.
Prognosen för helåret visar på ett resultat om 2 200 tkr. Prognosen för helåret visar på att
enhet sotning kommer att avsluta året med ett nollresultat.
Bodil Bramfors, Ekonomichef, lämnade en redogörelse över periodens resultat samt
redogj orde för avvikelser inom respektive verksam hetsom råde.

Direktionen erhöll även en redogörelse över, av PWC, genomförd revisionsgranskning
samt revisorernas bedömning av delårsrapport 2020.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

b)
-

Kommunalförbudsförordning info kring fördroining
Ärende avseende revidering av Kommunalförbundsordning for Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund behandlades vid ågarsamråd imars 2020. Direktionen beslutade
2020-06-16, dnr 5010-2020-99-13, S 27 att fastställa reviderad Kommunalförbundsordning samt tillskriva medlemskommunerna begäran om antagande.
NÄRF återtog 2020-08-14 utsånd begäran då det uppmärksammats att underlaget för
Kommunalförbundsordningen behandlat vid ägarsamrådet i mars innehållit felaktigheter
och inte överensstämde med utsånt dokument till medlemskommunerna.

.Q'.J
Norra Alvsborgs
Rädd nin gstjänstförbund

!:lix"g-"l,1*..--

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax

92

^Äan

040 04

E-post

info@brandl 12.se
Webb
^.-,,

k-^-t4

4t

^^

DATUM
2020-O9-23

Norra Älvsborgs Räddningstj änstförbund
Revisorerna

Tillfullmäktige

i

Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Trollhättans kommun
Vänersborgs kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-08-31 är forenligt med de mål direktionen beslutat.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår
av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2020.

Vi noterar att förbundet har fastställt fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning och vi bedömer att två av dem kommer att uppfyllas, investeringsmålet och lånemålet. Vi konstaterar emellertid att två av fyra mål tar sin utgångspunkt i ett längre
tidsperspektiv än ett år. Vi anser därför att dessa två finansiella måI, intäkter och
samarbete, inte är utformade på ett sådant sätt att de utgör mål som är möjliga att
utvärdera för vart enskilt år.

Vi bedömer att vi, mot bakgrund av ovanstående, inte kan göra någon bedömning
huruvida det finns förutsättningar för att uppnå två av de finansiella målen vid årets
slut.

Bilaga: Granskning av delårsrappart 2020 Norra Älvsborgs Räddningstiänstförbund, PwC

93

DATUM
2O2O-09-23

Norra lilvsborgs Räddningstjänstförbund
Revisorerna

När det gäller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning har direktionen inte fastställt några mål för 2020. Dessa kommer att beslutas på direktionsmötet den 25 september genom en prolongering av tidigare handlingsprogram. Förbundet uppger att de följt tidigare gällande handlingsprogram under 202A. Vi kan därför
inte kunnat göra någon bedömning om dessa är uppfyllda eller inte under perioden
8-3 1 .
2020 -o 1 -o 1

-2A20-0

Vi bedömer att vi, mot bakgrund av ovanstående, inte kan göra någon bedömning
huruvida det finns förutsättningar för att uppnå de verksamhetsmässiga målen till
årets slut.
När det gäller de finansiella såväl som verksamhetsmässiga mälen innehåller delårsrapporten ett flertal skrivningar som ger läsaren förståelse för hur förbundet arbetar för att nå högre måluppfyllelse kopplat till de redovisade målen. Samtidigt vill vi
påminna om att revisorerna, i samband med föregående delårsrapport, påpekade att
"Kopplingen från olika aktiviteter till respektive verksamhetsmål bör förtydligas".

Efter genomförd granskning av delårsrapporten lämnar vi följande rekommendationer:

a

a

Direktionen bör tillse att redovisade finansiella anläggningstillgångar prövas
relation till RKR 7 till årsbokslutet 2020

i

Direktionen bör utveckla system för styrning och uppföljning av god ekonomisk hushållning

Videokonferens 23 september 2020. Godkännanden av detta utlåtande är inhämtade via mail, vilka arkiveras hos PwC. Utlåtandet lämnas till direktionen efter att de
fastställt delårsrapporten på sitt möte den 25 september.
?ooa**

Qao'ouza ?n-O@&krt

ftaza*%k4mtzaa

?rya?Vtanlaaan'z

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2020 Norra Älvsborgs Räddningstiänstförbund, PwC
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Norra Älvsborgs Räddningstj änstförbund
Revisorerna

DATUM
2020-O9-23

Tillfullmäktige

i

Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Trollhättans kommun
Vänersborgs kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-08-31 är forenligt med de mål direktionen beslutat.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse for god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår
av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas for år 2020.

Vi noterar att förbundet har fastställt fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning och vi bedömer att två av dem kommer att uppfyllas, investeringsmålet och lånemålet. Vi konstaterar emellertid att två av fyra mål tar sin utgångspunkt i ett längre
tidsperspektiv än ett år. Vi anser därför att dessa två finansiella må|, intäkter och
samarbete, inte är utformade på ett sådant sätt att de utgör mål som är möjliga att
utvärdera för vart enskilt år.

Vi bedömer att vi, mot bakgrund av ovanstående, inte kan göra någon bedömning
huruvida det finns forutsättningar för att uppnå två av de finansiella målen vid årets
slut.

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2020 Norra Alvsborgs Räddningstjänstförbund, PwC
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DATUM
2020-O9-23

Norra :ilvsborgs Räddningstjänstförbund
Revisorerna

När det gäller verksamhetsmässiga mål for god ekonomisk hushållning har direktionen inte fastställt några mål för 2020. Dessa kommer att beslutas på direktionsmötet den 25 september genom en prolongering av tidigare handlingsprogram. Förbundet uppger att de foljt tidigare gällande handlingsprogram under 2020. Vi kan därför
inte kunnat göra någon bedömning om dessa är uppfyllda eller inte under perioden
1.
2020 -a 1 -0 1

-2020-08-3

Vi bedömer att vi , mot bakgrund av ovanstående, inte kan göra någon bedömning
huruvida det finns förutsättningar för att uppnå de verksamhetsmässiga målen till
årets slut.

När det gäller de finansiel/a såväl som verksamhetsmässrga mälen innehåller delårsrapporten ett flertal skrivningar som ger läsaren förståelse för hur förbundet arbetar for att nå högre måluppfyllelse kopplat till de redovisade målen. Samtidigt vill vi
påminna om att revisorerna, isamband med föregående delårsrapport, påpekade att
"Kopplingen från olika aktiviteter till respektive verksamhetsmål bör förtydligas".

Efter genomförd granskning av delårsrapporten lämnar vi följande rekommendationer:

a

Direktionen bör tillse att redovisade finansiella anläggningstillgångar prövas
relation till RKR 7 till årsbokslutet 2020

o

Direktionen bör utveckla system for styrning och uppfoljning av god ekonomisk hushållning

i

Videokonferens 23 september 2020. Godkännanden av detta utlåtande är inhämtade via mail, vilka arkiveras hos PwC. Utlåtandet lämnas till direktionen efter att de
fastställt delårsrapporten på sitt möte den 25 september.
Taaatern
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 - 2020-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Delvis uppfyllt
Vid den översiktliga granskningen
noteras att förbundets redovisning
av finansiella anläggningstillgångar
risker att awika från RKR R7,
finansiella tillgångar och finansiella
skulder. Direktionen bör pröva om
klassifi cering av redovisade
fi nansiella anläggningstillgångar
uppfyller i relation till RKR R7.

o
o
o

Grundat på vår översiktliga
granskning har det inte kommit
fram några andra omständigheter
som ger oss anledning att anse att
delårsbokslutet för augusti inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet
med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är
att balanskravet kommer att
uppfyllas för år 2020.
Ar resultaten i
delårsrapporten
förenliga med de
fastställda målen för
god ekonomisk
hushållning, d.v.s.
finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

-L
p,wc

Kan ej bedöma
Förbundet har fastställt fyra
finansiella målför god ekonomisk
hushållning och vi bedömer att två
av dem kommer att uppfyllas,
investeringsmålet och lånemålet. Vi
konstaterar emellertid att två av fyra
mål tar sin utgångspunkt i ett längre
tidsperspektiv än ett år. Vi anser
därför att dessa två finansiella må|,
intäkter och samarbete, inte är
utformade på ett sådant sätt att de
utgör mål som är möjliga att
utvärdera för vart enskilt år. Mot
bakgrund av ovanstående kan vi
inte göra någon bedömning

o
o
o

2
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huruvida det finns förutsättningar
att uppnå två av de finansiella
målen till årets slut.

Vad gäller verksamhetsmässiga
målför god ekonomisk hushållning
kopplat till handlingsprogrammet
har direktionen inte, vid
granskningstillfället, fastställt några
mål för 2020. Dessa kommer att
beslutas på direktionsmötet den 25
september genom en prolongering
av tidigare handlingsprogram.
Förbundet uppger att de följt
tidigare gällande handlingsprogram
under 2020. Vi kan därför inte
kunnat göra någon bedömning om
dessa är uppfyllda eller inte under
perioden 2020-01 -01-2020-08-3 1 .
När det gäller de finansiella såväl
som verksamhetsmässiga målen
innehåller delårsrapporten ett flertal
skrivningar som ger läsaren
förståelse för hur förbundet arbetar
för att nå högre måluppfyllelse
kopplat till de redovisade målen.

.-e
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna tillfullmäktige i respektive medlemskommun.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o
r

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekonomisk
hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Avgränsning och Metod
Gransknin gen av delårsrapporten omfattar:

o
o
r

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,
Förvaltningsberättelsens innehåll,
Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen for god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i awikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionens arbetsutskott 2020-09-25
och överlämning tillfullmäktige i medlemskommuner skedde vid samma tidpunkt.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

'L
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Iakttagelser och bedömningar
Lagens krav och god redovisningssed
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti 2020. Resultatet för
perioden uppgår till 3 033 tkr (1 309 tkr). I delårsrapporten bedöms att resultatet vid
årets slut kommer att uppgå fla 2 238 tkr, vilket är 2 154 tkr bättre än budgeterat. En
anledning till ett högt prognostiserat resultat är effekten av statens beslut att betala ut
ersättningar för sjuklönekostnader samt tillfälligt sänka sociala avgifter. Förbundet har
även fått ersättning från kommunerna för totalförsvarsfrågor och krisberedskap civilt
försvar. I delårsrapporten lämnas bedömningen att förbundet förväntas uppnå
balanskravsresultatet för år 2020.
Vid den översiktliga granskningen har vi noterat att förbundet redovisar finansiella
anläggningstillgångar med värderingen 36 977 tkr per balansdag. Vi uppmärksammar
risk att redovisande finansiella anläggningstillgångar inte uppfyller krav på en finansiell
tillgång enligt RKR R7 - finansiella tillgångar och finansiella skulder. Vi förordar
direktionen att pröva klassificering av redovisade finansiella anläggningstillgångar i
relation till RKR R7.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet per augusti 2020 inte, i allt väsentligt,
är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är aft balanskravet kommer att uppfyllas för är 2020.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har i samband med fastställande av budget2O2O beslutat om ffra finansiella
mål inom ramen för god ekonomisk hushållning;

n NÄRF ska planera långsiktigt för att möjliggöra investeringar avseende fordon och
andra tillgångar som krävs för att driva verksamheten enligt framtagen mål- och
verksamhetsplan.

i:

Förbundet ska öka sina intäkter genom att aktivt arbeta för att fler kunder ansluter till
befintliga resurser såsom ledningscentralen (LC54).

X Förbundet ska arbeta aktivt för att effektivisera samarbetet med andra
räddningstjänster avseende resurser och räddningsaktioner i varandras områden

I

Förbundet ska inte ha någon låneskuld, investeringar ska finansieras med befintliga
medel.

Vi noterar att direktionen inte har fastställt verksamhetsmässiga målför en god
ekonomisk hushållning 2020.

I
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I delårsrapporten per 31 augusti 2020\ämnas bedömningen att de fyra finansiella
kommer vara uppfyllda till årets slut.

Bedömning
Förbundet har fastställt f,7ra finansiella mål för god ekonomisk hushållning och vi
bedömer att två av dem kommer att uppfyllas, investeringsmålet och lånemålet. Vi
konstaterar emellertid att två av fyra mål tar sin utgångspunkt i ett längre tidsperspektiv
än ett år. Vi anser därför att dessa två finansiella må1, intäkter och samarbete, inte är
utformade på ett sådant sätt att de utgör mål som är möjliga att utvärdera för vart enskilt
år. Mot bakgrund av ovanstående kan vi inte göra någon bedömning huruvida det finns
förutsättningar att uppnå två av de finansiella målen till årets slut.
Vad gäller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning har direktionen inte
fastställt några målför 2020. Vi kan därför inte göra någon bedömning om dessa är
uppfyllda eller inte.
Vad gäller finansiella såväl som verksamhetsmässiga mål innehåller delårsrapporten ett
flertal skrivningar som ger läsaren förståelse för hur förbundet arbetar för att nå högre
måluppfyllelse kopplat till de redovisade målen.
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Rekommendationer
o

Direktionen bör tillse att redovisade finansiella anläggningstillgångar prövas i relation till RKR
7 till årsbokslutet 2020
Direktionen bör utveckla system för styrning och uppföljning av god ekonomisk hushållning

2020-09-23
Johan Osbeck
C e rtif ie rad komm u n a I yrke s rev i so r

Malin Ringedal

Rebecka Äremann

Denna rapport har upprättats av Öhdings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Dnr KS 20201610

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut per
2020-08-31
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsboklut
per 2020-08-31.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 29 september 2020 beslutat att överlämna
delårsbokslut per 2020-08-31 till huvudmännen.
Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 196 tkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet på -340 tkr för helåret 2020.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31.
. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020
. Samordningsförbundets protokoll 2020-09-29, g 76.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
e Arbetsutskottets beslut 2020-L0-I9, 5 327.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-19

9327

sida
9

Dnr KS 202016t0

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut per
2020-08-31
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2020-08-31.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 29 september 2020 beslutat att överlämna
delårsbokslut per 2020-08-31 till huvudmännen.
Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 196 tkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet på -340 tkr för helåret 2020.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31.
. Samordn ngsförbu ndet Vänersborg/Mellerud samma nställning insatser jan-aug 2020
. Samordningsförbundets protokoll 2020-09-29, 9 6.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
i

7

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31.

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes

106

A

{l
II
rl-

I'

'i.

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyre sefö rva ltn

KOMMUN

Datum
2020-10-02

I

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2020/610

1 (1)

Kommunfullmäktige

Sa

mord

n

i

ngsförbu

n

det Vä nersborg / Mel lerud - delå rsbokslut

2020-08-31
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2020-08-31

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 29 september 2020 beslutat att
överlämna delårsbokslut per 2020-08-31 till huvudmännen.
Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 196 tkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet på -340 tkr för helåret 2020.

Beslutsunderlag

.
.
.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020
Samordningsförbundets protokoll 2020-09-29, S 76.

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

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

till

Samordni ngsförbu ndet Vänersborg/Mellerud

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

2i2000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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kommunen@mellerud.se

lngrid Engqvist
Ann Kickeus <Ann.Kickeus@trollhattan.se>
den 1 oktober 202014:18

Från:

Skickat:
Till:

Ämne:

Bifogade filer:

'kommun@vanersborg.se'; Kommunen; 'koncernkontoret.diarium@vgregion.se';
'koncernekonomi@forsakringskassan.se'; 'Lantz Sofia (1485)'; 'Silvija Mehrstam';
'eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se';'hsn.norra@vgregion.se'
delårsrapport Sa mord ni ngsförbu ndet Vänersborg och Mel lerud
Delårsrapport vm jan aug 2020.pdf; BILAGA SUS sammanställning
könsu ppdelad.pdf; Sam manstäl lni ng i nsatsera n VM

protokoll utdrag

$ 75

jan aug 2020.docx.pdf;

.pdf

Hej!

Här kommer Samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds delårsrapport för tiden den l januari och till och
med den 31 augusti 2020. Även bifogas bilagor och beslut från styrelsemöte den 29 september.
Undra ni något så hörgärna av er.
Vänliga hälsningar

Ann Kickeus
Förbundschef för:
Sa

mord

n

ingsföbundet Trol lhätta n,

Lil

la Edet och

G

rästorp

461 83 Trollhättan
samt:
Sa mord nignsförbundet Vänersborg/Mel lerud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461,83 Trollhättan

Besöksa d ress: öste rlå ng Eatan 47 i Tro I I hätta n

Telefon: 0520-496949
www.softleg.se
www.sa mve rka nvg.se
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SAMORDN INGSFöBU

N

DET VÄN ERSBORG/M ELLERUD

PROTOKOLL utdrag S 75
Styrelsem öte Samord n i n gsförbu ndet Vä ners borglMel lerud
den 29 september 2020
Dag: Tisdagen den 29 september 2020
Tid: 9.00 - 12.00
Plats: Folkets Hus iVänersborg
Närvarande ledamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg (KOM)
Sofia Lantz

Närvarande ersättare:
Joakim Sjöling
(AF)

(VGR)

(vGR)

(FK)

Övriga:
Nina lsoaho ekonom
Martin Jansson
verksam hetsutvecklare/processledare
Ann Kickeus förbundschef
Ulrika Gardtman
s80
Caroline Beckman
s80

$ 75 Delårsrapport med bilagor Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
En delårsrapport med bilagor har sänts ut inför mötet. Rapporten följer den mall som Nation-

ella Rådet tagit fram och som rekommenderas för Samordningsförbunden i Sverige. Rappor-

ten sammanfattas i en PowerPoint presentation. Diskussion förs om resultat och aktuellt nuläge.

Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar:
att godkänna delårsrapport med bilagor
att rapporten med bilagor ska översändas till medlemmarna enligt fastställd
tidsplan för samordningsförbunden senast den 2 oktober

Trollhättan den 1 november
Ann Kickeus
Förbundschef
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Resultat deltagare i samverkan jan - aug 2020

Bilaga

Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud

Totrh
Totalt aktuella under perioden
Nya under året totalt
varav med personuppgiftet i SUS

2020

20trg

ta?

70

6t

2'

16S

6t

vdrov Anonyma i SUS

2

7

Avslutade under året med pers.uppgifter
Volyminsats i SUS

92

39

volyminsats

Antdl

35

1

volyminsats 2
volyminsats 3
volyminsats 4

ITTi6E-I

somvetkan

Totalt dntol

Kvinnor
vdrtobler för personer dktuello under

året

Summa

Mellerud

Summa

z8

28

28

165

90

7

97

47

2t

68

r37

737

28

41%

0

o%

0

o%

155

9

3

t2

64

9

73

44%

53

1b

79

48%

L37

z8

165

Grundskola

15

9

24

7s%

Gymnasium

11

9

20

72%

Annan eftergymn

2

Högskola

I

till 29 år

30-44år
45-59år
6O

och äldre

L

7

Summa

Saknas/okänd
Summa
m, offentlie försörinlns

137

L37

män

tid

Totalt

(med personuppgifterl

nol

Kön

Män

3
7

108
165
14

11

3

7

J-bar

57

7

6-9år

22

Ej

tid än 9 år

110

650Å

8%
26%

64

39%

22

t3%

8

7

4

7

tE7

2A

15s

tillämpligt
Summå

704

28

36

Längre

1%

t\

101

1-3år

7%

2

t37

Upp till 1år

7%

15

Resultat deltagare i samverkan jan - aug 2020

Bilaga

Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud

An:tal

deltagore i samverkan

Totåh

Kvinnor

avslutade underårct

Iid i aktivitet

92

12

Män
t

I5

76%

4-6 mån

32

3

35

38%
33%

till 3 mån
7-9 mån

26

4

IU

10-12 mån

ö

1

9

10%

13-18 mån

2

1

3

3%

0

0%

80

L2

92

> 19 mån

Summa

1
A-kassa

,.,

ueltagote Kon no JIerc onKo
Iö$örjningskällor,summan

kon

bli

stöueändeltogoruntalet.

Siuk/rehabpenning
Sjukersättning
Aktivitetsstöd

36

2

38

Försörjningsstöd

63

8

7l

1

7

2

leto

,.,

oilKo

1

1

5

r
13

L23

2

1

3

3%

A-kassä

2

1

3

3.Ä

Siuk/rehabpenning

2

2
n

0%

2%

25

2

27

29%

Försörjningsstöd

53

l

60

65%

r

1

3

1

4

15

L

16

102

t4

Lt6

Utskrivning

15

5

21"

UtskrivninB-Fortsatt rehabilitering
utskrivning pga sjukdom
Utskrivning pga föräldraledighet
Utskrivning pga flytt

50

3

53

5

2

7
1

1%

2

9

70%

t%

0
Summa

I
7

Medgivand€ åtenagit

0

Utskrivn ing-Utan mätning

0

övrigt

7

Summa

avslut
Arbete med lönesubvention
EEet företag
Studier

80

\2

126%

0%

92

2

2

15

18

2'/"
20%

0
6

Delsumma

Arbetssökande; Unika
orbetssökdnde som inte alls
orbetar eller stude rar.

734%

Aktivitetsstöd
Studiestöd/studiemedel
Annan off försörjning
lngen oft försörjning
Uppgift saknas

AvslutsanledninB

1%

110

försörjningsköltot, summon kan bli Sjuksersättning

ttörreiindeltdgorcntqlet,

t
0

Summa

Kon nd

2
0

Studiestöd/studiemedel
Annan off försörjning
lngen off försörjning
Uppgift saknas

uetogole

I%

?

23

8
5

Arbetssökande på af

9%

28
0

Fortsatt rehabilitering mot arbete
Avbrott pga- ohälsa

50

50

5

övrigt
Summa

111

5

2

7

9

80

!2

92

70%

Resultat deltagare i samverkan jan - aug 2020

Bilaga

Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud

,ffi#ffiffi
Kvinnor

Mån

Folkbokföringsort
Vänersborg
660Ä

Vänersborg

Mellerud
34%

Mellerud
75%

Äldersfördelning

60 och äldre

60 och älddgptill 29 år

o%

Upp

till 29 år
1r%

45-59år
46yo

-44ät

45'59

30-44år
år

32%

57%

47"/o

Utbildningsbakgrund
saknas/okänd
Gymnasium
aoÄ

Annan

Grundskola
32%

Högskola
60Ä

Högskola

t7%

Annan

Saknas/okånd
74%

eitergymn
0%
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Resultat deltagare i samverkan jan - aug 2020
Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud

Bilaga

Tid i offentlig försörjning
Ej

Längre tld än 9 år

tillåmpligt
Ej

2% Upptilllår

6%

rlllämpllgt

Upp

tlll

1 år

110Ä

6-9år
160Å

-3år
-3år

26%
Längre tld ån

2SoÄ

var
25%

6-9år
o%

Tid i aktivitet

13-18 mån
1G12 mån

13-18 mån > 19 mån

3%

1G12 mån

8%

> 19 mån
o%

gvo

ovo

Upp

till3

Upp

mån

7-9 mån
32%

tlll

3

nån

25%

70%

4-6 mån
40%

7-9 mån
340Ä

4-5 mån
2594

Avslutsanledning
Utskrivning pga

sjukdom

Utskrivning
220Ä

Utskrivning pga
sjukdom
20%

UtskrivninB
50%

Utskrivning-

Utskrivnlng-

Fortsatt
rehabllitering

Fonsatt
rehabiliterinB

70%

300Å
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MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u nstyrelseförva ltn

FöREDRAGNINGSIISTA
i

n

2020-ro-28

ge n

Änrnoe rs

Dnr KS 2020/547

Kommunstyrelsens mål 2021.
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige godkänner kommunstyrelsens mål för 202L-2023 enligt nedan:

. Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta
r Verka för en jämlik och inkluderande kommun
o Verka för attraktiva miljöer
r Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice
. Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv,

föreningsliv och andra aktörer

(och arbeta för att underlätta för företagare),

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må1.
Kommunfullmäktige fastställde tre må|, (KF 2020-04-20; 5 41) som gäller mandatperioden och
första året i kommande mandatperiod.
Nämnderna ska ta fram må utifrån fullmäKiges mål och anpassa så att de ryms inom tilldelade
ramar, Uppföljning av måluppfyllelse sker genom nyckeltal och aktiviteter som kopplas till målen
och görs vid varje prognostillfälle samt i bokslutet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-09-08; $ 2Bl att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta
förslag till mål för kommunstyrelsen 2021 utifrån förslag och förutsättningar som diskuterades
på mötet.
Kommunchefen har i samverkan med chefer inom kommunstyrelsens- och samhällsbyggnadsforvaltningen utarbetat förslag till mål utifrån detta, Förslaget har diskuterats på
arbetsutskottets sammanträde 2219 och den 6/10 samt kommunstyrelsens möte 9/10.
Förslag

till nämndmäl för 202L-2023:

Tar ansuar för vår liusmiljQ arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv
i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
Nämndmål:
Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta
Verka för en jämlik och inkluderande kommun
Air välkomnande och inbjuder till medskapande
sam hällsseruice och ökad attra ktivitet

- internt och externt - för en utuecklad

Nämndmål:
Verka för attraKiva miljöer
Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv
Nämndmål:
Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer.
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FOREDRAGNINGSTISTA

2020-to-28

nstyrelseförva ltn i ngen

Beslutsunderlag

r
r
r

KommunfullmäKiges må|202I, KF 2020-04-5 41
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 328.
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MELLERUDS KOMMUN
Kommu nstyrelsens

a

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL

Sammanträdesdatum
2020-10-19

rbetsutskott

g 328

sida
10

Dnr KS 2020/547

Kommunstyrelsens mål 2O2L
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens målför 202L-2023 enligt nedan:

r Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta
. Verka för en jämlik och inkluderande kommun
o Verka för attraktiva miljöer
. Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice
. Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer
(och arbeta för att underlätta för företagare).

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må1.
Kommunfullmäktige fastställde tre må|, (KF 2020-04-20; 5 41) som gäller mandatperioden och
första året i kommande mandatperiod.
Nämnderna ska ta fram må utifrån fullmäktiges mål och anpassa så att de ryms inom tilldelade
ramar, Uppföljning av måluppfyllelse sker genom nyckeltal och aktiviteter som kopplas till målen
och görs vid varje prognostilltälle samt i bokslutet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-09-08; $ 281 att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta
förslag till mål för kommunstyrelsen 2021 utifrån förslag och förutsättningar som diskuterades
på mötet.
Kommunchefen har i samverkan med chefer inom kommunstyrelsens- och samhällsbyggnadsförualtningen utarbetat förslag till mål utifrån detta, Förslaget har diskuterats på
arbetsutskottets sammanträde 2219 och den 6/10 samt kommunstyrelsens möte 9/10,
Förslag

till nämndmäl för 202L-2023:

Tar ansuar för uår liusmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv
i ett sociafi ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
Nämndmål:
Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta
Verka för en jämlik och inkluderande kommun
Air välkomnande och inbjuder till medskapande
sam hä llsseruice och ökad attraktivitet

- internt och erternt - för en utuecklad

Nämndmål:
Verka för attraktiva miljöer
Verka för effektiv och attraktiv samhällsseruice
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv

Verka

ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer.

Utdragsbestyrkande

Justerandes
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MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

2020-L0-L9

11

Beslutsunderlag

o

r

Kommunfullmäktiges mä|2021, KF 2020-04-5 41.
Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens mål
för 2021-2023 enligt nedan:

.
.
.
o
e

Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta
Verka för en jämlik och inkluderande kommun
Verka för attraktiva miljöer
Verka för effektiv och attraktiv samhällsseruice
Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aKörer

(och arbeta för att underlätta för företagare).

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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MELLERUDS

Komm

KOMMUN

Datum
2020-10-08

u

nstyrelseforva ltn i ngen
Diarienummer

Sida

K520201547

L (2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mål 2O2l
Förslag

till beslut

Kommu nful lmä ktige godkän ner kommu nstyrelsens må I for 202 1-2023 enligt

nedan:
Verka
Verka
Verka
Verka
Verka

för en ökad hållbarhet och miljönytta
för en jämlik och inkluderande kommun
för attraktiva miljöer
för effektiv och attraktiv samhällsservice
för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och
andra aktörer (och arbeta för att underlätta för företagare).

Sammanfaft ning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån
fullmäktiges må1. Kommunfullmäktige fastställde tre må|, (KF 2020-04-20; 9 aL)
som gäller mandatperioden och första året i kommande mandatperiod.
Nämnderna ska ta fram må utifrån fullmäktiges mål och anpassa så att de ryms
inom tilldelade ramar. Uppföljning av måluppfyllelse sker genom nyckeltal och
aktiviteter som kopplas till målen och görs vid varje prognostillfälle samt i
bokslutet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-09-08; 5 281 att ge kommunchefen i uppdrag att
utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen 2021 utifrån förslag och
förutsättningar som diskuterades på mötet,
Kommunchefen har i samverkan med chefer inom kommunstyrelsens- och
samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat förslag till mål utifrån detta. Förslaget
har diskuterats på arbetsutskottets sammanträde 2219 och den 6/10 samt
kommu nstyrelsens möte 9/10.
Förslag

till nämndmäl för 202I-2023:

Tar ansvar för vår lrusmiljö arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för
ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Nämndmål:
Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta
Verka för en jämlik och inkluderande kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-10-08

Diarienummer

Sida

K520201s47

2(2)

välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt
utuecklad sa m hä llsseruice och ö kad a ttra ktivitet

Ai,r

-

för en

Nämndmål:
Verka för attraktiva miljöer
Verka for effektiv attraktiv och samhällsservice
Främja r företagsa m het, företaga nde och fören ings liv
Nämndmål:
Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, foreningsliv och
andra aktörer.

Beslutsunderlag

.

Kommunfullmäktiges må|202I, KF 2020-04-g 41

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

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

till

Sa mtl iga chefer i nom kom m u nstyrelsens förva ltn ing

lsbygg nadschefen
Folkhälsosamordnaren

Sa m hä

I
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SAM MANTRÄDESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

sida

20za-04-22

18

Dnr KS ZO20/217

s41

Kommunfullmäktiges mål 2O2L
KommunfullmäKiges beslut
Kommunfullmäktige besluta r att a nta fullmåktigemål enligt följa nde :
Melleruds kommun:

arbetar firebyggande och uärnar förutsättningarna för ett gott
tiv i ett socialt, ekonomiskt och nltiömäasigt percpekhV.

1, Tar ansvar för vår tiusmill:Q
2. År uälkomnande

och inbjuder till medskapande
och
ökad attra ktivtet
samhällsservlce

3.

-

internt och externt

-

för en utvecklad

Främjar företagsamhel företagande och föreningsliv.

Reseruationer
Kent Bohlin (S), Marianne Sand Wallin (S), Christine Andersson (S), Michael Melby (S),
Olof Sand (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), och Thomas Hagman (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår följande fullmäktigemål:
Melleruds kommun:

1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott
liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

-

internt och externt

2.

Är välkomnande och inbjuder till medskapande
samhällssewice och ökad attraktivitet

3.

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv'

-

för en utvecklad

Beslutsunderlag

.
.
r
.
r

Kommunfullmäktiges beslut 2019-L2-18, 5 167.
Förslag från (S)
Kommunstyrelseforvaltn i ngens tiä nsteskrivelse,
Arbetsutskottets beslut 2020-04-07,5 118.
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 88.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmä ktige beslutar att anta fullmäktigemål en ligt följande

:

Melleruds kommun:

L

Tar ansvar för vår liusmiljti, arbetar förebyggande och värnar ftiru&ättningama för ett
liv i ett socialt, ekonomrsk och milJömässigt percpekiv.

gott

2. År välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och erternt - fiir en utvecklad
mmhällsservice och ökad a ttraktivitet
3.

företagsa mhel företagande och fören ingsliv,
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

,t/a
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmåktige

Sammanträdesdatum

sida

2020-04-22

19

Lars Nilsson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigemål enligt följande:

1. Vi måste ha med ett mål och trygghet och säkerhet. För oss betyder ett tryggt och säkert
Mellerud att människor inte är utsattr för någon form av förtryck eller tvång och att var och
en känner en personlig säkerhet i vardagslivet

2.

Full sysselsättning, genom ett varierat näringsliv och goda pendlingsmöjligheter.

3. Eft mål kring

varierande boendeformer som täcker behovet. Underlätta byggande av enkla

egna hem, och hyresrätter.

4.

Fullgod kommunal service som uppfoller både lagkrav och invånarnas förväntningar. Steg
Lagkrav, steg 2 förväntningar som omfattar mångas synsätt.

5.

Kommunen ska erbjuda trygga arbetsplatser där de anställda får utvecklas. Innebär konkret
främst en god och utvecklande arbetsmiljö och en lön som går att leva på.

6.

En ekonomi i balans med medvetna prioriteringar.

1

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommuntullmäKige bifaller
kommunstyrelsen förslag.

Omröstning begärc
Ordförande godkänner föliande beslutsgång.
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Neiröst till Lars Nilssons förslag,

Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och nio nej-röster för Nilssons förslag beslutar
komm u nfullmäktige att bifa la komm u nstyrelsens förslag'
I

Beslutet skickas

till

Kommunfullmäktiges Presidie
Kommunens revisorer
Samtliga nämnder
T.f. kommunchefen
Förvaltningscheferna

Utdragsbestyrkande
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2020-04-22

sida
20

Sammanträdesdatum

Omröstningslista $ 41
Ordinarie ledamöter

Ja

re

(s)

Kent Bohlin

(c)

hl

Peter

Parti

Ulf Rexefiord

X

Anna Sanenqen

X

(SD)

X

(M)

X
X

Marianne Sand Wallin

(c)
(SD)

Reine Hassel

Roland Berqlund

X

x

(s)

n

Thomas

X

(KIM)

Eriksson

Eva

iel lensen
Karin
Da

Nei

X

(M)

X

(KD)

X

(c)

X

(SD)

X

Christine

(s)

X

Michael Melby

(s)

X

Pål Maonussen

ry)
(c)

X

X

(SD)

X

Christina Andersson
Andersson

(KIM)

Anita
Jonasson
Johansson

Anette Levin
Karolina Hultman
Hassel

Wessmqry-

X

(s)
(MP)

X

(L)

X

(c)

Helena Hultman

X
X

(SD)

X

Lars Nilsson

(s)

Patrik Tellander

(M)

Sven Eriksson

X

(KD)

Ann-Christin Larsson

X

Eva Larsson
Eriksson

Roland Biörndahl

(s)

X

Olof Sand

(c)

X

(SD')

X

(M)

X

2L

Summa
Utdragsbestyrkande

^';,;ff
122

9

Avstår

FOREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsefö rva ltn

i

nge

2020-LO-28

n

Änenoe re

Dnr KS 2018/659

Nödvattenplan för Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställa Nödvattenplan för Melleruds kommun.

2.
3,

köpa in nödvattenmaterial enligt bifogat förslag för 1000 tkr. Finansiering sker via
VA-verksa m heten s i nvesteri n g sbud get f ör 202L.
uppdra till samhällsbyggnadschefen att starta projektet nödvattenplan och lämna en

slutredovisning när projeKet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa en nödvattenplan, enligt Reglemente för krisberedskapsarbete
i Melleruds kommun (antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2019, 5 175),
Detta förslag har tagits fram av va-chefen, handläggare samt kommunikations- och
säkerhetschefen och utgår från Liusmedelsverkets Guide och stödmaterial för
nödvatten förcörjn ing, 20L7 .
Som en del av arbetet har information lämnats eller samtal skett med näringslivets

Industrigruppen, enhetscheferna inom vård och omsorg, Grindstadvatten, stora gårdar med
djur, fastighetschefen, vårdcentralen, Folktandvården och Dalslands miljö- och energiförbund.
Inforskaffande av materiel enligt föreliggande förslag är en förutsättning för planen och
förmågan att tillhandahålla nödvatten till kunderna vid störningar i kommunens ordinarie
dricksvattenförsörjning, Finansiering sker inom samhällsbyggnadsförvaltningens investering
för Utrustning Nödvatten 2021.

Beslutsunderlag
r Förslag till nödvattenplan för Melleruds kommun.
r Förslag till införskaffande av material för nödvattenförsörjning

. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-L0-L9,5 338.
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Komm unstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-19

s 338

sida
22

Dnr KS 2018/659

Nödvattenplan för Melleruds kommun
Arbetsutskoftets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställa Nödvattenplan för Melleruds kommun.

2.

köpa in nödvattenmaterial enligt bifogat förslag för 1000 tkr. Finansiering sker via
n gsbudget f ör 202I.

VA-ve rksa m heten s i nvesteri

3.

uppdra till samhällsbyggnadschefen att starta projektet nödvattenplan och lämna en

slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa en nödvattenplan, enligt Reglemente för krisberedskapsarbete
i Melleruds kommun (antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2019, 5 175).
Detta förslag har tagits fram av va-chefen, handläggare samt kommunikations- och
säkerhetschefen och utgår från Liusmedelsverkets Guide och stödmaterial för
n öd va tte n fö rs ö rjn in g, 20 17 .
Som en del av arbetet har information lämnats eller samtal skett med näringslivets
Industrigruppen, enhetscheferna inom vård och omsorg, Grindstadvatten, stora gårdar med
djur, fastighetschefen, vårdcentralen, Folktandvården och Dalslands miljö- och energiförbund.

Införskaffande av materiel enligt föreliggande förslag är en förutsättning för planen och
förmågan att tillhandahålla nödvatten till kunderna vid störningar i kommunens ordinarie
dricksvattenförsörjning. Finansiering sker inom samhällsbyggnadsförvaltningens investering
för Utrustning Nödvatten 2021.

Beslutsunderlag
o Förslag till nödvattenplan för Melleruds kommun.
o Förslag till införskaffande av material för nödvattenförsörjning.

o

Kom m unstyrelseförva ltni ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. fastställa Nödvattenplan för Melleruds kommun,

2.

köpa in nödvattenmaterial enligt bifogat förslag för 1000 tkr. Finansiering sker via
VA-verksa

3.

m

hetens nvesteri
i

ng sb ud

get f ör 202L

uppdra till samhällsbyggnadschefen att starta projektet nödvattenplan och lämna en

slutredovisning när projektet är slutfört.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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2020-08-20
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1 (2)

Kommunstyrelsen

Nödvattenplan för Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Fastställa Nödvattenplan för Melleruds kommun.
2. Att köpa in nödvattenmaterial enligt bifogat förslag för 1000 tkr.
Finansiering sker via va-verksamhetens investeringsbudget för 2021.

3.

Att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att starta projektet
nödvattenplan och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa en nödvattenplan, enligt Reglemente för
krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (antagen av kommunfullmäktige den 1B
december 2019, 5 175).
Detta förslag har tagits fram av va-chefen, handläggare samt kommunikations- och
säkerhetschefen och utgår från LiusmedelsverkeE Guide och stödmaternl för
n

ödva tte n fö rsö rjn in g, 20 17

.

Som en del av arbetet har information lämnats eller samtal skett med näringslivets
Industrigruppen, enhetscheferna inom vård och omsorg, Grindstadvatten, stora
gårdar med djur, fastighetschefen, vårdcentralen, Folktandvården och Dalslands
miljö- och energiförbund.

Införskaffande av materiel enligt föreliggande förslag är en förutsättning för planen
och förmågan att tillhandahålla nödvatten till kunderna vid störningar i kommunens
ordinarie dricksvattenförsörjning. Finansiering sker inom
samhällsbyggnadsforvaltningens investering för Utrustning Nödvatten 2021.

Beslutsunderlag
. Förslag till nödvattenplan för Melleruds kommun
. Förslag till införskaffande av material för nödvattenförsörjning

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet

Anders Broberg
VA-chef

0s30-181 18

0s30-183 96
anders. broberq@mellerud.se

anna.granlund@mellerud.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

2i2000-1488

464 80 MELLERUD
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Beslutet skickas

Datum
2020-08-20

till

Kommunens förvaltningar och bolag.
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Faststållt av

Revideåt:

KOMMUN

1.

Inledning

Kommunstyrelsen ska fastställa en nödvattenplan, enligt Reglemente för krisberedskapsarbete
Melleruds kommun (antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2019, 5 175).

i

Syfte
Planen ska säkerställa nödvattenförsörjning till hushåll och egna samhällsviktiga verksamheter
inom kommunens verksamhetsområde för vatten.

MåI
Följande a mbitionsnivå

o

.

gä

I

ler för kommunens nödvattenförsörj

ni ng :

Det ska alltid finnas en vattenkiosk tillgänglig i Melleruds kommun. Syftet är att
1: kunder ska kunna hämta mindre mängd vatten utan att betala samt att den är
tillgänglig vid vattenstörningar och korta leveransavbrott.
2. det, vid störningar i kommunens eller sin egen vattenförsörjning, finns
dricksvatten att hämta dygnet runt.
3. säkra så vi inte få in bakterier via vattenposter.
4. i förväg säkerställa att det finns ett sätt att hantera debitering av vatten.
En

'tattenvagn" ska inom två timmar vara utplacerad

på strategisk plats i förhållande

ti I I dricksvattenstörni ngen.

.

Inom åtta timmar, vid störningar i ordinarie dricksvattenförsörjning, kunna

ha

nödvatten til lgän gligt förhushå I och samhä lsvi ktiga verksa mheter en li gt
Livsm ede sve rkets Gu i d e o ch stödm a te ri a / fö r n ö dva tte n fö rs ö rj n in g.
I

I

I

.

Nödvattenplanen ska säkerställa nödvattenförsörjning för hushållens behov.
Ambitionen är att hushållens hämtningsställe ska finnas inom en radie på 1000 m. Övriga
kunder bereds möjlighet att hämta vatten vid anvisade ställen i mån av vatten.

.

Beräkningen av hushållens nödvattenbehov (volym) utgår från Livsmedelsverkets
Guide och stödmateria I för nödvattenförsöryn ing.

.

Kommunen ska ha en förmåga att klara nödvattenförsörjningen på egen hand under
tre dygn motsvararande leveransavbrott från största vattenverket, Vid större störning
eller efter tre dygn krävs stöd från grannkommuner och från den nationella
vatten katastrofg

.

ru

ppen.

Utpekade kommunala samhällsviKiga verksamheter förväntas ha en förmåga att
kunna ta emot nödvatten. Övriga kommunala verksamheter ska ha egen förmåga att
hämta nödvatten.

.

Tankar med nödvatten ställs ut på strategiska platser och fflls därefter på. Uar får
enskilda och hushåll själva hämta vatten och de förväntas själva ha kärl för att hämta
nödvatten i.
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.

Villkoren för avtalskunder gällande dricksvattenstörningar
nödvattenförsörjning till hushållen.

.

Kommunikation om kommunens nödvattenförsörjning ska ske med berörda före och
samband med att denna plan används.

.

Beslut om att aktivera denna plan kan fattas av va-chefen,
samhällsbyggnadschefen, driftledare, kommunchef och säkerhetssamordnaren.

ses över för att klara

i

Delegation och verkställande
Samhällsbyggnadschefen ansvarar för att omsätta nödvattenplanen till delplaner. Det:ska minst
finnas delplaner som beskriver vatten ut från vattenverken, distribution för respektive ort och
samhällsviktig verksamhet, materiella och personella resurser och information till allmänheten.
Respektive nämnd ansvarar för

nödvatten. Övriga nämnder ska
behov.

2.

Ansvar

VA-huvudmannen
un) gäller endast inom
Huvudmannens ansvar (VA-enheten inom Mel
igt för normal
verksamhetsområdet. Vattnet som tillhand ahål ls
ens
behov av vatten i första hand
å
Vid
nödvattenförsörjn
hushållsanvändning.
exempelvis släckvatten till
tillgodoses. Behov fcir andra allmänna
ns
vatten för övrig användning, till exempel
räddningstjänsten kommer i andra
mn
ushåll sa nvändning, ligger däremot helt utanför
för industribehov som inte ryms
kömmu nens sida.
lagen och bygger på frivilliga

Melleruds kommun
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå vilket innebär att de ska verka för
att samverkan och samordning kommer till stånd med aktörer inom kommunen före, under och
efter extraordinära händelser. Uppgiften innefattar även att samordna information till
allmänheten under sådana händelser. Kommunen har också det yttersta ansvaret för de som
vistas i kommun enligt socialtjänstlagen.

Den enskilde
Den,enskilde ansvarar för att tillhandahålla lämpligt kärl för att hämta och transportera
d ricksvatten'frå n nödvatten plats för eget behov.

Företag som har större behov av nödvatten för produktionen ansvarar själv för anskaffning av
erforderlig mängd i samråd med VA-enheten.

3.

Begrepp

Dricksvatten
Nyttjas som dryck, till matlagning och beredning av livsmedel samt används
livsmedelsprod ucera nde företa g.

2
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i

Vattnet används även till annat som inte kräver dricksvattenkvalitet, exempelvis toalettspolning,
tvätt av kläder, städning samt inom näringslivets produktion och tillverkning,

Nödvatten
Dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. Det handlar om en
situation som innebär någon form av samhällsstörning.

Hushåll
Med hushåll avses en enhet av människor som delar bostad och de kan även ansvara för
varandras försörjning.

Samhällsviktiga

verksamheter

:,

,,

'

..r1r,,,,,,,,.

,"

Med samhällsvilGig verksamhet avses en verksamhet som uppffller minst,ett av'töljande villkor:

.
.

Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten som
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort
inträffar i samhället.
Verksamheten är nödvändig eller mycket
samhället ska kunna hanteras så att
',:,:,

med

ig kris
inträffad kris
som möjligt.

i

Den enskilde
Privata företag, övriga offentliga verksamheter och pr-ivatpersoner deflnieras här som den
enskilde.

3
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Dnr KS 2020163

Svar på medborgaförslag om att en lampa sätts upp på yttre
båtrampen i Sunnanå hamn
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarrörslaget genom att besluta om montering
av stolpe med lampa och inkoppling på kommunens elnät,

Sammanfattning av ärendet
Cristian Andersson, Dals Rostock, har den 29 januari 2020, lämnat in ett medborgarförslag om
att Melleruds kommun sätter upp en lampa som lyser upp yttre båtrampen i Sunnanå hamn,
Samhällsbyggnadsförualtningen anser att en stolpe med lampa skulle förbättra funktionen vid
den yttre rampen och har lokaliserat kommunal el som lampan kan kopplas in på.
Kostnaden beräknas till 30 tkr och finansieras inom Fastighetsenhetens driftbudget för Sunnanå
Hamn.

Beslutsunderlag

.
.
o

Medborgatförslag.
Sam häl lsbygg nadsförua ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 340.
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2020-10-19

rbetsutskott

340
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Dnr KS 2020163

Svar på medborgaförslag om att en lampa sätts upp på yttre
båtrampen i Sunnanå hamn
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgaförslaget genom att besluta om montering
av stolpe med lampa och inkoppling på kommunens elnät.

Sammanfattning av ärendet
Cristian Andersson, Dals Rostock, har den 29 januari 2020, lämnat in ett medborgarförslag om
att Melleruds kommun sättgr upp en lampa som lyser upp yttre båtrampen i Sunnanå hamn.
Samhällsbyggnadsförualtningen anser att en stolpe med lampa skulle förbättra funktionen vid
den yttre rampen och har lokaliserat kommunalel som lampan kan kopplas in på.
Kostnaden beräknas till 30 tkr och finansieras inom Fastighetsenhetens driftbudget för Sunnanå
Hamn.

Beslutsunderlag

.
.

Medborgarförslag.
Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget
genom att besluta om montering av stolpe med lampa och inkoppling på kommunens elnät,

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sig
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Diarienummer
KS 2020163
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om att en lampa sätts upp på yttre
båtrampen i Sunnanå hamn
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgafförslaget antas genom att besluta om montering av
stolpe med lampa och inkoppling på kommunens elnät

Sammanfattning av ärendet
Cristian Andersson, Dals Rostock, har den 29 januari 2020 lämnat in ett medborgarförslag om
att Melleruds kommun sätter upp en lampa som lyser upp yttre båtrampen i Sunnanå hamn.

Beslutsunderlag

o

Medborgaförslag

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnad anser att en stolpe med lampa skulle förbättra funktionen vid den yttre
rampen.
Vi har lokaliserat kommunal el som lampan kan kopplas in på.
Ekonomiska konsekvenser:
Kostnad beräknas till 30 000 kr. Kostnaden tas i Fastighets driftbudget för Sunnanå Hamn

Peter Mossberg
Enhetschef Fastighet

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Christian Andersson

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom mu nstyrelseförva ltn ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

i

464 80 MELLERUD
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Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BA MELLERUD

Medhorgarförslag till
Melleruds kommun

Personuppgifterna behandlas enligt PUL. Du medger att informattan du lämnar får lagras och bearbetas
register av farvaltnlng/nämnd. Du har rätt att begän utdrag och rättelser'

i

Avsändare
Ort och datum

Dals Rostock20200129
Namn

Cristian Andersson
Adress

Brunnsväqen

I

Pwladress

46450 Dals Rostock
E-postadress

cristian.andersson@ioab. se

resenterar hår kort ditt
Jaglvi önskar en lampa som lyser upp den yttre

nnanå hamn

Motivering (Här kan du lärnna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomforas
i så fall ska kunna ske

och

där ute på vintern når man skall sjösätta båtar
Det år
Den innre båtrampen som idag år väldigt bra, brukar inte gå att använda på vintern när det har
frusit till is i hamnen.
Många trolling fiskare använder då den yttre rampen.
Jag tror att det skulle räcka med en lampa som lyser vi sjålva rampen.

Cristian

ersson

Komm unstyrelsekontoret
80

MELLERUD'BesÖkadress: Storgatan 13
01
E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www.mellerud.se
Postadress: 464

Tfn: 0530-180 00' Fax: 0530-181

Bankgiro: 5502-2776'Plusgiro:
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Svar på medborgaförslag om utökning av befintlig hundrastgård i
Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påbörjad.

Sammanfattning av ärendet
Maria Ihr6n, Håverud, har den 9 mars 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att utöka
hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att kommunen bör avsätta pengar i budgeten för att hänga in hela
grönområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan. Hundar kan springa runt i cirklar men
att det inte är särskilt kul för hund eller människa,
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård,
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.

Beslutsunderlag

r Medborgarförslag.
. Sam häl lsbygg nadsförua ltni ngens tjä nsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2020-L0-L9,5 341.
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Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
25

Dnr KS 20L8/L70

s 341

Svar på medborgarförslag om utökning av befintlig hundrastgård i
Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påbörjad.

Sammanfattning av ärendet
Maria Ihr6n, Håverud, har den 9 mars 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att utöka
hundrastgården som finns mellan ViaduKgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att kommunen bör avsätta pengar i budgeten för att hänga in hela
grönområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan. Hundar kan springa runt i cirklar men
att det inte är särskilt kul for hund eller människa.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.

Beslutsunderlag

o

.

Medborgaförslag.
Samhällsbygg nadsförua ltningens tjä nsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslagets
förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan.
Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.

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

Utdragsbestyrka nde

Justerandes
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Datum
2020-09-25

Diarienummer

r

KS 2OrBlr70

Sida

(2)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om utökning av befintlig hundrastgård i
Mellerud
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påborlad.

Sammanfattning av ärendet
Maria Ihrön, Håverud, har den 9 mars 2018 lämnat in ett medborgaförslag om att utöka
befintlig hundrastgård i området mellan Viaduktgatan och Dalslandsgatan i Mellerud och göra

dettillen oas för alla hundar/hundägare genom att ställa dit bänkar, bord, latriner
och stockar för att träna balans på.
Beslutsunderlag

o Medborgaförslag
. Tjänsteskrivelse
. Offert PBAB
Beskrivning av ärendet
Bakgrund:
Maria lhr6n har lämnat in ett medborgaförslag om att utöka hundrastgården som finns mellan
Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud. Förslagsställaren menar att kommunen bör
avsätta pengar i budgeten för att hänga in hela grönområdet vid Viaduktgatan-StorgatanJärnvägsgatan. Hundar kan springa runt i cirklar men att det inte är särskilt kul för hund eller
människa.
Analys:

Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.
Ekonomiska konsekvenser:
Utredningen finner inga stora ekonomiska konsekvenser för att utöka hundrastgården.
Kostnaden för att bygga ut hundrastgården tas ur driftens budget. Offerten som är inkommen
är räknad på 164 meter staket för hundrastgården. Kostnaden uppstår till ett totalt pris av: 86
586 kr exkl. mervärdesskatt.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 11

0530-180 00

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Fax

Webb

Plusgiro

464 BO MELLERUD
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Datum

Diarienummer

2O2O-O9-25 KS 20rB/170

Slutsatser:
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om att utöka den befintliga hundrastgården

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Maria Ihr6n
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Håverud 20180309

Med borsa rförslag

H

undlekplats/rastplats

När utbyggnaden av Rådahallen började så försvann hundrastgården som under några år fungerat
som en mötesplats för många hundar o hundägare i centralorten.
En ny mycket mindre inhägnad har satts upp i

området mellan Viaduktgatan och Dalslandsgatan.

Mitt förslag är att kommunen avsätter pengar i nästa budget för att hägna in hela denna grönyta och
med några enkla medel gör den till en oas för alla hundar/hundägare. Några bänkar o bord, latriner
och kanske lite stockar osv för att träna balans på. Den är lättillgänglig även för rörelsehindrade och
med dess läge bredvid järnvägen kommer den förmodligen aldrig kunna bebyggas med bostäder.
Då blir den en rastgård som är värd namnet och som ytterligare bidrar

kommun att

till att Mellerud blir en bra

bo o leva i. I kommunen finns ca 1 100st (Jordbruksverket 2016) hundar och många av

dessa får i dagsläget aldrig vistas lösa utan koppel. Andra släpps utan kontroll i naturen där de kan

ställa

till stor skada, då inte ägarna kan avbryta

ev oönskade jakter.

Mvh
Maria lhr6n
Myrvägen

2

46472 Håverud
0705121689
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ARENDE 19

Dnr KS 20L812L3

Svar på medborgaförslag om en större hundrastgård i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarforslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påbörjad,

Sammanfattning av ärendet
Carina Bengtsson, Mellerud, har den 26 mars 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att
utöka hundrastgården som finns mellan ViaduKgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för stora hundarna att
springa i samt att det saknas träd i den nuvarande hundrastgården. Vidare skriver Carina
Bengtsson att det saknas bänkar för hundägarna att sitta på. Förslagsställaren föreslår att
gräsområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan görs om till en större hundrastgård.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
qtörre hundrastgård.

Beslutsunderlag

.
.
o

Medborgarförslag
Samhällsbyggnadsförualtningens tjä nsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 2020-L0-I9, E 342.

140

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

SAM MANTRADESPROTOKOLT

Sammanträdesdatum
2020-10-19

nstyrelsens arbetsutskott

S

342

sida
26

Dnr KS 201812t3

Svar på medborgaförslag om en större hundrastgård i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påbörjad.

Sammanfattning av ärendet
Carina Bengtsson, Mellerud, har den 26 mars 2018 lämnat in ett medborgarrörslag om att
utöka hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är fdr liten för stora hundarna att
springa i samt att det saknas träd i den nuvarande hundrastgården. Vidare skriver Carina
Bengtsson att det saknas bänkar för hundägarna att sitta på. Förslagsställaren föreslår att
gräsområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan görs om till en större hundrastgård,
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård,
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag
. Samhällsbyggnadsförvaltningens
Förslag

tjänsteskrivelse

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets
förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet ifrågan.
Offert har tagits in och planeringen är påbörjad,

Beslutsgång
Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om en större hundrastgård i
Mellerud
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslagets förslag anses vara under
genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits
in och planeringen är påbörjad.

Sammanfattning av ärendet
Carina Bengtsson, Mellerud, har den 26 mars 2018 lämnat in ett medborgarförslag
om den nya hundrastgården i Mellerud uWidgas ienlighet med den som tagits
bort.

Beslutsunderlag

.
.
.

Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse

Offert PBAB

Beskrivning av ärendet
Bakgrund:
Carina Bengtsson har lämnat in ett medborgarförslag om att utöka hundrastgården
som finns mellan Viad uktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för stora
hundarna att springa i samt att det saknas träd i den nuvarande hundrastgården.
Vidare skriver Carina Bengtsson att det saknas bänkar för hundägarna att sitta på.
Försla gsstä la ren föreslå r att g räsom rådet vid Viad u ktgata n-Storgata n Järnvägsgatan görs om till en större hundrastgård,
I

Analvs:
Melleruds kommun har fått flera medborgarforslag om önskemål att få en större
hundrastgård. Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen
och det ska vara möjligt, då ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett
grönområde som inte påverkas av en större hundrastgård.
Ekonomiska konsekvenser:
Utredningen finner inga stora ekonomiska konsekvenser för att utöka
hundrastgården. Kostnaden för att bygga ut hundrastgården tas ur driftens

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Datum
2020-09-25
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KS 2018/213

2 (2)

budget. Offerten som är inkommen är räknad på fO+ meter staket för
hundrastgården, Kostnaden uppstår till ett totalt pris av: 86 586 kr exkl.
mervärdesskatt.
Slutsatser:
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om att utöka den befintliga
hundrastgården.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Beslutet skickas till
Carina Bengtsson

143
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Dnr KS 2019167

Svar på medborgaförslag om utökad hundrastgård i området mellan
Viaduktgatan - Storgatan - Järnvägsgatan i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påbörjad.

Sammanfaftning av ärendet
Ingvar Lisius, Mellerud, har den 13 februari 2019 lämnat in ett medborgaförslag om att utöka
hu nd rastgå rden som fin ns mel lan Viad u ktgata n-Storgata n-Jä rnvägsgata n i Mel lerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för hundarna att springa
Hundar kan springa runt i cirklar men att det inte är särskilt kul för hund eller människa.
Förslagsställaren föreslår att gräsområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan görs om
till en större hundrastgård. Det finns möjlighet för lekanordningar, bänkar för hundägare och
gott om plats för hundarna att springa runt i.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag.
r Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse
r Arbetsutskottets beslut 2020-L0-L9, g 343.
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s 343

sida
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Dnr KS 2019/67

Svar på medborgarförslag om utökad hundrastgård i området mellan
Viaduktgatan - Storgatan - Järnvägsgatan i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påbörjad.

Sammanfattning av ärendet
Ingvar Lisius, Mellerud, har den 13 februari 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att utöka
hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud,
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för hundarna att springa
Hundar kan springa runt i cirklar men att det inte är särskilt kul för hund eller människa.
Förslagsställaren föreslår att gräsområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan görs om
till en större hundrastgård. Det finns möjlighet för lekanordningar, bänkar för hundägare och
gott om plats för hundarna att springa runt i.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag.
. Samhällsbygg nadsförvaltningens
Förslag

till beslut

tjä nsteskrivelse

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets
förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan,
Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sig

Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Medborgadörslag om utökad hundrastgård iområdet mellan
Viaduktgatan - Storgatan - Järnvägsgatan i Mellerud
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgaforslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påbörjad.

Sammanfattning av ärendet
Ingvar Lisius, Mellerud, har den 13 februari 2019 lämnat in ett medborgaförslag om att
Melleruds kommun utökar hundrastgården i området mellan Viaduktgatan - Storgatan

-

Järnvägsgatan i Mellerud.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag
o Tjänsteskrivelse
r Offeft PBAB
Beskrivning av ärendet
Bakorund:

Ingvar Lisius har lämnat in ett medborgarförslag om att utöka hundrastgården som finns mellan
Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud. Förslagsställaren menar att den befintliga
hundrastgården är för liten för hundarna att springa i. Hundar kan springa runt i cirklar men att
det inte är särskilt kul för hund eller människa. Förslagsställaren föreslår att gräsområdet vid
Viaduktgatan-storgatan-Järnvägsgatan görs om till en större hundrastgård. Det finns möjlighet
för lekanordningar, bänkar för hundägare och gott om plats för hundarna att springa runt i.
Analvs:
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.
Ekonomiska konsekvenser:
Utredningen finner inga stora ekonomiska konsekvenser för att utöka hundrastgården.
Kostnaden för att bygga ut hundrastgården tas ur driftens budget. Offerten som är inkommen
är räknad på fO+ meter staket för hundrastgården. Kostnaden uppstår till ett totalt pris av: 86
586 kr exkl, mervärdesskatt.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgata n

0530-180 00

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Fax

Webb

Plusgiro

464 BO MELLERUD
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Tjänsteskrivelse

Datum
2Or9-O9-25

Diarienummer
KS 2019/67

Slutsatser:
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om att utöka den befintliga hundrastgården

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Ingvar Lisius
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Mellerud, 13 februari 2019
Nåir man gjorde tillbyggnaden av Rådahallen, var man tvungen att ta bort hundrastgården,
som låg i anslutning till byggnaden. Det iir ingenting att säga om det, men det betydde att vi
som har hundar fick en möjlighet mindre att släppa dessa lösa, ftir att "springa av sig" en
stund.

I området mellan Viaduktgatan - Storgatan och Järnvägsgatan - järnvägen finns

en hundrastgård, men denna tir så liten att intd'ens den minsta hund kan sätta fart, innan den når stiingslet!
Möjligen kan den springa runt, runt i en snäv cirkel, vilket nog inte uppfattas som siirskilt roligt av vare sig hund eller människa.

Mitt forslag är atthela ovan nåimnda område görs om till hundrastgård! Då skulle det finnas
plats ftir lite lekanordningar och gott om plats att springa runt i, även ftir stora hundar. Det
skulle kunna finnas btinkar att sitta på ftir medftiljande husse/matte eller ftjr dem som bara
tycker det iir kul att tittapä glada hundar.
Staket åir dyrt, men inte måirkbart i en kommunal budgei, och lekanordningar, bänkar och
hundlatriner åir heller inga stora kostnader. Markområdet åir med nuvarande utseende mycket
lite frekventeratav kommuninvänarna, möjligen som rastplats ftr kopplade hundar, men troligen inte ens det.

Är inget annat inplanerat ftr området,

så

vore en väl tilltagen hundrastgård ett efterlåing|at al-

ternativ!
Med vänlig hälsning

lna)"t.trll'U
Ingvar Lisius
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Dnr KS 20201540

Svar på medborgaförslag om en större hundrastgård i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påbörjad.

Sammanfattning av ärendet
Carina Bengtsson, Mellerud, har den 27 augusti 2020, lämnat in ett medborgarförslag om att
utöka hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för stora hundarna att
springa i samt att det saknas träd i den nuvarande hundrastgården. Förslagsställaren föreslår
att gräsområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan görs om till en större hundrastgård
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.

Beslutsunderlag

r
.
o

Medborgarförslag
mhäl lsbygg nadsföwaltn i ngens tjä nsteskrivelse,

Sa

Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 9344.
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Sammanträdesdatum
2020-10-19

rbetsutskott

344

sida
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Dnr KS 2020/540

Svar på medborgarförslag om en större hundrastgård i Mellerud
Arbetsutskoftets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet ifrågan. Offeft har tagits in och planeringen är
påbörjad.

Sammanfattning av ärendet
Carina Bengtsson, Mellerud, har den 27 augusti 2020, lämnat in ett medborgaförslag om att
utöka hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för stora hundarna att
springa i samt att det saknas träd i den nuvarande hundrastgården, Förslagsställaren föreslår
att gräsområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan görs om till en större hundrastgård.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.

Beslutsunderlag

o
.

Medborgarförslag
Sam hällsbygg nadsförualtn ingens tjä nsteskrivelse

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): x Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets
förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan.
Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.

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

Svar på medborgaförslag om en större hundrastgård i
Mellerud
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara under
genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan, Offert har tagits
in och planeringen är påbörjad.

Sammanfattning av ärendet
Carina Bengtsson, Mellerud, har den 27 augusti 2020 lämnat in ett
medborgarförslag om att Melleruds kommun bygger en större hundrastgård
Mellerud.

i

Beslutsunderlag

.
r
.

Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse

Offert PBAB

Beskrivning av ärendet
Bakqrund:
Carina Bengtsson har lämnat in ett medborgarförslag om att utöka hundrastgården
som finns mellan Viad u ktgatan-Storgatan-Järnvägsgata n i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för stora
hundarna att springa i samt att det saknas träd i den nuvarande hundrastgården.
Förslagsstä la ren föreslå r att g räsom rådet vid Viad u ktgata n-Storgata n Järnvägsgatan görs om till en större hundrastgård.
I

Analys:

Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större
hundrastgård. Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen
och det ska vara möjligt, då ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett
grönområde som inte påverkas av en större hundrastgård.
Ekonomiska konsekvenser:
Utredningen finner inga stora ekonomiska konsekvenser för att utöka
hundrastgården. Kostnaden för att bygga ut hundrastgården tas ur driftens
budget. Offerten som är inkommen är räknad på L64 meter staket för

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförva tni n gen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

I

464 80 MELLERUD

E-post
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hundrastgården, Kostnaden uppstår till ett totalt pris av: 86 586 kr exkl
mervärdesskatt.
Slutsatser:
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om att utöka den befintliga
hundrastgården.

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Carina Bengtsson
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Melleruds kommun

Personuppgifterna behandlas enligt PIJL. Du medger att information du lämnar f3r lagras och bearbetas

i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
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Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomforas och
hur det i så fatt ska kunna ske
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Dnr KS 20201546

Svar på medborgaförslag om att bygga ut hundrastgården i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påbörjad,

Sammanfattning av ärendet
Emma Borghult, Mellerud, har den 28 augusti 2020 lämnat in ett medborgarförslag om att
utöka hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för hundarna och
människor att samlas i. Förslagsställaren föreslår att gräsområdet vid Viaduktgatan-StorgatanJärnvägsgatan görs om till en större hundrastgård och föreslår att hundrastgården i Vänersborg
är ett bra exempel.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag.
. Samhällsbygg nadsföwaltningens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 345,
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Sammanträdesdatum
2020-10-19

rbetsutskott
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Dnr KS 20201546

s 34s

Svar på medborgarförslag om att bygga ut hundrastgården i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påbörjad.

Sammanfattning av ärendet
Emma Borghul! Mellerud, har den 28 augusti 2020 lämnat in ett medborgarförslag om att
utöka hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för hundarna och
människor att samlas i. Förslagsställaren föreslår att gräsområdet vid Viaduktgatan-StorgatanJärnvägsgatan görs om till en större hundrastgård och föreslår att hundrastgården i Vänersborg
är ett bra exempel.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid ViaduKgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.

Beslutsunderlag

o

.

Medborgarförslag.
Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets
förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan.
Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Medborgaförslag om att bygga ut hundrastgården i Mellerud
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarfcirslagets forslag anses vara under genomförande
med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är
påborlad.

Sammanfattning av ärendet
Emma Borghult, Mellerud, har den 28 augusti 2020 lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun bygger ut befintlig hundrastgård i Mellerud.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag
o Tjänsteskrivelse
r Offert PBAB
Beskrivning av ärendet
Bakgrund:
Emma Borghult har lämnat in ett medborgarförslag om att utöka hundrastgården som finns
mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud. Förslagsställaren menar att den
befintliga hundrastgården är för liten för hundarna och människor att samlas i.
Förslagsställaren föreslår att gräsområdet vid Viaduktgatan-storgatan-Järnvägsgatan görs om
till en större hundrastgård och föreslår att hundrastgården i Vänersborg är ett bra exempel.
Analys:
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större
hundrastgård. Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska
vara möjligt, då ytan vid Viaduktgatan-storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte
påverkas av en större hundrastgård.
Ekonomiska konsekvenser:
Utredningen finner inga stora ekonomiska konsekvenser för att utöka hundrastgården.
Kostnaden for att bygga ut hundrastgården tas ur driftens budget. Offerten som är inkommen
är räknad på fO+ meter staket för hundrastgården. Kostnaden uppstår till ett totalt pris av: 86
586 kr exkl. mervärdesskatt.
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0530-180 00
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www.mellerud.se
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Slutsatser:
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om att utöka den befintliga hundrastgården.

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Emma Borghult
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Personuppgifterna behandlas enligt PUL. Du medger att information du lämnar fär lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare
Ort och datum

ruel I

Namn

sorghuit

emma

erud ZB/8 Z0Z0

Adress nnolfsbyn rjärdingen
Postadress

46494 rvellerud

E-oostadress
'

et

FO

Bygg

2

ut

emmaoorgnu ltggma] I . com

resenterar här kort ditt försla
hundrastgården

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gä rna varför du anser att förslag ska genomföras och
hur det i så fatt ska kunna ske,

är för liten för att många hundar i olika storlekar
i den och umgås och 1eka. crönytan
in och byggas ihop med den gam'la, så att
två rastgårdar finns i samband med varandra för att hundarna ska kunna
vara separerade om det skulle behövas pga storlek, kön eller
energ'inivå. vänersborg har ett mycket bra exempel vid eelfragegatan.
ttågon tunnel, agi1ityh.inder, picknickbänk elIer Iiknande i rastgården
hade gjort det mer attraktivt för hundågare att spendera tid'i
rastgården med sin hund och eventuellt träna tillsammans med andra.
uellerud behöver fler platser i kommunen där nänniskor kan umgås
tillsammans utan att betala och väldigt många älskar hundar.
Nuvarande rastgård

och människor ska kunna samlas
runtom är tom och borde hägnas

Underskrift

6,w A

Namnförtydligande

Emma

u-

eorghul

t

Komm u nstyrelsekontoret

80 MELLERUD Besökadress: Storgatan
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

13

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: tI 74 4O-B Orgnr: 212 000-1488
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Dnr KS 2020/588

Taxor och avgifter 2O2l för kommunstyrelsens verksamhet
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verkamhetsområde
för 202L enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från
och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2021för kommunstyrelsens verksamhet.
o Komm unstyrelseförualtn ingens tjänsteskrivelse 2020- 10-1 2.
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, S 346.
BILAGA
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SAM MANTRADESPROTO KOLL

Komm unstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
30

Dnr KS 2020/588

s 346

Taxor och avgifter 2O2l för kommunstyrelsens verksamhet
Arbetsutskoftets förslag till beslut
KommunfullmäKige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verkamhetsområde
för 202L enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från
och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o

.

Försla9 taxor och avgifter 202L för kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse 2020-10- 12.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

(C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
komm u nstyrelsens verkam hetsområde för 202L enligt förel igga nde forslag.

Ordforanden Morgan

E Andersson

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

Taxor och avgifter 2O21. för kommunstyrelsens verksamhet
Förslag till beslut
Kommunfullmä ktige fastställer taxor och avgifter inom kommu nstyrelsens
verksamhetsområde för 202I enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla

från och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o

Förslag taxor och avgifter ZOZL för kommunstyrelsens verksamhet.

Anna-Lena Andersson
ekonom
0530-181 36
anna-lena.andersson@mellerud.se

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

ss02-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Dnr KS 2020/424

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften
Förslag beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1, anta klimatlöften enligt bilaga.

2. antagna klimatlöften

ska ingå som underlag isamband med nämndernas målarbete under

202r.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har den 12 juni 2020 inbjudits av Klimat 2030 att delta i "Kommunernas

klimatlöften".
Klimat 2030 är en satsning som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge
stor utsläppsminskning.
Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan genomförs
under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder tillsammans är att kommunerna därvid kan
utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för genomförandet. Den 16 december 2020
har kommunstyrelsens ordförande att bjudits in till Vara konserthus för att överlämna
kommunens klimatlöften till landshövdingen och regionstyrelsens ordförande.

Klimatnyttan av alla kommuners klimatlöften sammantaget blir då tydlig. I slutet av 2021 följs
arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas,

I bifogat svarsformulär bedöms sex av de 20 löftena att genomföras under 202L,

tre är
pågående och kommer att fortsätta under 2021 medan elva löften inte bedöms som realistiska
att uppfylla under 2021.
Av Melleruds kommun nio löften genomförs sex gemensamt med Dalslandskommunerna och tre
i egen regi.

Beslutsunderlag

o
o
o
.

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften med beskrivning.
Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse med bilaga
Melleruds kommuns klimatlöften - formulär.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde 3 november 2O2O.
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Kommunstyrelsen

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besl utar att

1. anta klimatlöften enligt bilaga.

2. antagna klimatlöften

ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete

under 2021.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har den 12 juni 2020 inbjudits av Klimat 2030 att delta i "Kommunernas

klimatlöften".
Klimat 2030 är en satsning som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan
ge stor utsläppsminskning.
Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan
genomförs under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder tillsammans är att
kommunerna därvid kan utbyta efarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för
genomförandet, Den 16 december 2020 har kommunstyrelsens ordförande att bjudits in till
Vara konserthus för att överlämna kommunens klimatlöften till landshövdingen och
regionstyrelsens ordförande.

Klimatnyttan av alla kommuners klimatlöften sammantaget blir då tydlig. I slutet av 2021
följs arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.

I bifogat svarsformulär bedöms

sex av de 20 löftena att genomföras under 202I, tre är
pågående och kommer att fortsätta under 2021 medan elva löften inte bedöms som
realistiska att uppfylla under 2021.

Av Melleruds kommun nio löften genomförs sex gemensamt med Dalslandskommunerna och

tre i egen regi.

Beslutsunderlag

e
r
.
.

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften med beskrivning.
Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse med bilaga
Melleruds kommuns klimatlöften - formulär.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

ss02-2776

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen

i

Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har
undertecknat målet att Västra Götaland till zo3o ska vara en fossiloberoende
region.

Under 2o2L satsar Klimat 2o3o extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i
sitt klimatarbete genom Kommunernas klimatlöften. Tillsammans kan vi
göra mer!

Svarsformulär
I detta dokument ser ni samma löften och beskrirmingar som ni läst tidigare. Vi
har lagt till svarsalternativ till varje löfte och detta svarsformulär ska användas när
ni rapporterar in era klimatlöften för 2o2L till Klimat 2o3o. Det kan också
användas som formulär till det politiska beslut som krävs för att kommunen ska
ha antagit klimatlöftena. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, namnge
med vilken kommun det gäller. Ange endast ett kryss per löfte.
a

a

Svara "A. Ja, detta ska vi göra 2o2t" om det är en ny aktivitet/beslut (ex. ta
fram en ny klimatstyrande resepolicy eller sätta upp solceller).
Svara "B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2c.21" om det är
något ni redan gör (ex. använder en klimatstyrande policy eller har satt upp
solceller tidigare som finns kvar.)
Svara "C. Nej, detta kan vi inte göra 2o2L" om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlöftet 2021.

Satsningen vill stötta nya steg som tas 2o2L, det ska inte ses som en utvärdering av
respektive kommuns klimatarbete hittills. Huvudfokus för stödinsatser under
2o2L är de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B
kan istället bjudas in som goda exempel.
På Klimatzo3o.se/klimatloften har vi samlat "Frågor och svar" samt publicerat
"Fördjupade frågor och svar". Läs gärna igenom det materialet. Kontakta Klimat

2o3o om ni har frågor.

Senast den r december 2o2o ska kommunen skicka in svarsformuläret via
mejl till: klimatzo3o@vgregion.se.
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1. Vi anvåinder en klirnatstyrande resepolicy.
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljöoch klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och
bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.

X
n
n
z.

a. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

Vi klimatvåixlar tjåinsteresor.
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som
speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

3. Våra nya personbilar är miljöbilar.

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara "spjutspetsnivå" eller "avancerad nivå" i Upphandlingsmyndighetens

hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen
krävs ansökan om dispens internt.

ff
n
n

e. Ja, detta ska vi görazozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte görazozt

4. Vi ståiller kravi upphandling ör transportdelen i nya avtal
Det innebär att vi ställer miljö- och Himatkrav i alla avtal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 5o
procent av upphandlingar avvaror och tjänster som kräver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

nA. Ja, detta ska vi göra zozt
nB. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

Xc. Nej, detta kan vi inte göra zozr

3
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b. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

6. Vi anvåinder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöksoch handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från
hyran avlägenheter.

n
-n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

7. Vierbjuder laddtjåinster vid parkeringsytor fiir

boende i kommunala

bostadsbolag.

Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin
el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser.
Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst.
Kostnaden för laddtjänster bör sä långt möjligt tas ut kommersiellt och bäras av dem som
utnybtjar tjänsten.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

8. Vi minskar inköpen

av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar
eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produlter av biobaserat,
förnybart eller återvunnet material.

n
n
K

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

4
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9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan

och ståiller krav i prioriterade

upphandlingar.

peiinnebär ait kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt +) och ställer krav i minst tre upphandlingar
under 2o2r.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer at[ fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

ro.Vi anvåinder cirkulära möbler.

Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst ro anställda,
med mer än 5o procent cirkulära möbler. Alternatir,t använder minst 20 procent cirkulära
möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras,
repareras och används på nYtt.

E,

n
n

e. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

f,tir medborgarna att låna/hyra produkter istället fiir att köpa.
Det innebiir att kommu.r"r, kutr visa att minst tre olika insatser har gjorts' Det kan ske
genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att

L. Vi möjliggör

6ostadsområden delar på sakär, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsåtta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

rz. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål'

Det innebär att kommunen mäter matsvinnet har satt ett mål att minska svinnet till max
tre typer av svinn:
45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla
kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

n
n
f,

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

5
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13.

Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål.

Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att
klimatpåverkan ska vara maximalt o,9 kg CO"e/måltid i snitt under minst en månad. För
att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet
för samtliga inköpta livsmedel ska minska till r,7 kg COze/kg inköpta livsmedel.

X
n
n
14.
-

e. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

Vi gör investeringar fiir energieffektiviseringar.

Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna
byggnader/lokaler.

F.
n
n

A. Ja, detta ska vi göra eozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

r5. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att
använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och
energianvändning vid drift, vid minst en (r) byggnation. Antingen i egen regi eller som
kravställning i markanvisning eller detaljplan.

n
n
K

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. .Ia, detta gör vi oc.h kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

16.Vi producerar egen solel.

Def innebär att koåmunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel
eller är delägare i en solcellspark.

!
{
n

A. Ja, detta ska vi göra zozr
f . Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

rT.Yihar roo procent fiirnybar el i komrnunens elavtal.

Det innebär ätt kommunen köper 1oo procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag.

n
K
tl

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2o2r
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

6
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18.Vi har arbetssätt ftir årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Det innebär att kommu1"r rku ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig
utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens
åil", Västra öötalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt
"gnu,
om 16 procent Per år.

n
n
K
19.

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom qfött obligation'

Det innebär att kommurr"r, kun visa att minst en (r) investering har gjorts genom grön
obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller
liknande. Gröna obligationer är ett rätt utt låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt
och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

n
X
!

A. Ja, detta ska vi göra zozr
g. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

20. Vi arrangerar event/aktiviteter rilrtat titl allmåinheten om klimat.
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med

kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om
Himatkrisen och irspiration till föåndring kan kommunen möjliggöra och slqrnda på
omställningen.

(
n
n

a. Ja, detta ska vi görazozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, dettakanviinte görazozr

Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:
(t'll i på nästa sida)

7
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Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:
Om kommunen saknar någon punkt på listan och vill lyfta en annan insats som
kommunen anser är särskilt viktig och som genomförs just nu för Himatet. Detta är en
möjlighet att dela med sig av goda exempel och att få uppmärksamhet för sitt arbete.
Beskriv kort ert bästa exempel:

Härfuller dui dinrcrt. Beskriu endqst

en

(t) ätgärd,mqx

70

rader.Tert somhqmnarutanfor rutqnkommer

inte att kunnc /äsas.

Kommun:.....
Kontaktperson:
Befattning: .....
Epost:.....

Datum:.....

Senast den r december 2o2o ska kommunen skicka in svarsformuläret (som PDF) via mejl

klimatz

oB o

@vgregion. se

Vi ser f,ram emot att ta emot era löften!

8
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Kommungemensamma Klimatlöften

- Agenda 2O3O

Bakgrund
För att öka takten i kommunernas klimatomställning har kommunerna blivit inbjudna att
anta ett valfritt antal Klimatlöften som ska genomföras under 2027. Klimatlöftena består

av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådigtret och som är beprövade och som ger
stor utsläppsminskning,
Energi- och klimatstrategerna har, från kommuncheferna och förbundschefen, fått i
uppdrag att tillsammans med energigrupperna, identifiera kommungemensamma
klimatlöften med koppling till Hållbarhetskompass Dalsland. Tanken är att Förbundet ska
kunna ha en aktiv roll tillsammans med kommunerna i arbetet med de gemensamma
klimatlöftena.

Resultat
I energigrupperna i Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors har det arbetats fram ett antal
Klimatlöften som är gemensamma för de tre kommunerna. Färgelanda ocn Åmåt har dock
inte lämnat in några Klimatlöften (bilaga 1),
De gemensamma klimatlöftena är:
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
14. Vi gör investeringar för energieffektivisering
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
20, Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Förtydligande kring kraven om klimatlöftena.
Varje kommun ska rapportera in sina Klimatlöften senast t/L2,2O2O till klimat2030@vsregion.se. Via
bifogat svarsformulär (bilaga 2).

För varje Klimatlöfte ska kommunen besvara en av de tre frågeställningar A, B och C, se
nedan,
a

a

a

Svara A. Ja, detta ska vi göra 2027'om det är en ny aktivitet/beslut (ex. ta fram
en ny klimatstyrande resepolicy eller sätta upp solceller).
Svara "8. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2027" om det är nSgot
ni redan gör (ex. använder en klimatstyrande policy eller har satt upp solceller
tidigare som finns kvar.)
Svara 'C. Nej, detta kan vi inte göra 2027" om ni inte har möjlighet att genomföra
klimatlöftet 2021.

Detta betyder att:
Om kommunen t.ex. ska installera en ny solcellsanläggning 202L, oavsett om man redan
har en anläggning eller inte, ska man svara n på det löftet,
Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress
Dalslands miljö

E-post
kansli@dalsland.se

Telefon
0530-939430

& energikontor

Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
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Har man redan en solcellsanläggning, men inte planerar att installera någon ny
anläggning under 2O2t, ska man svara B,
Är det ett klimatlöfte som kommunen inte uppfyller idag och som man inte planerar att
uppfylla under 2027, ska man svara C.
Energi- och klimatstrategerna på OVf f kommer att bistå med stöttning kring de sex
gemensamma klimatlöften som redovisas ovan. Eftersom syftet med
kommungemensamma klimatlöften är att få till stånd kommungemensamma samarbeten
i enlighet med nållbarhetskompass Dalsland, kommer förbundet prioritera gemensamma
insatser inom energi- och klimatområdet framför sådana som är kommunspecifika.
Framkommer det andra gemensamma klimatlöften, kan det bli aktuellt att strateger inom
andra områden blir involverade.

lnformation
Mer information om klimatlöften och vilka krav som ställs inom dem finns på:
https //klimat2 03 0. se/klimatloft erV
:

Dalslands miljö- och energiförbund
Daniel Hårdfelt
Energi- och klimatstrateg

Angelika Samuelsson
Energi- och klimatstrateg

Dan Gunnardo
Förbundschef

B ilagor

1. Kommunernas Klimatlöften
2. Svarsformulär

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
Postadress
Telefon
E-post
Org, nr,

Dalslands miljö
& energikontor

0530-939430

kansli@dalsland.se

Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
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Klimatlöften
Klimatlöften
L Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3 Våra nya personbilar är miljöbilar
14 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
16 Vi producerar egen solel
t7 Vihar 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
20 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat
Not* Bengtsfors hor ongett ott ldddinfrostruktur och tankstölle för
biogas soknas i Dols-Långed och att det dtirför inte ör möiligt att köpo in
sådana fordon för hemtjönsten i Dols-Långed.
lJpphandlingsmyndigheten onger dock ott den sk. basnivån för miljöbilar
kan anvöndos ddr det finns sådana skdl (t.ex. avsoknad av
la d d i nfro stru ktu r) och ö ndå u ppfy I la m i ljö bi lsd efi nitio ne n.
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TiII kommunstyrelsen

KOMMUNERNAS
KTIMATTOFTEN

Kommunernas klimatlöften
Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning, samtidigt som vi
nu har en kris till följd av Corona-pandemin. Den omstdllning vi har framför oss behöver
bygga oss mer rustade för framtiden. Vi har ro år kvar att nå våra gemensamma mål:
klimatutsläppen i Vdstra Götaland ska minska med 8o procent till år 2o3o. Kommunerna
har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås och i att vara en föregångare
ftir företag och invånare. Nu bjuds Er kommun in att delta i satsningen Kommunernas
klimatlöften.
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är vdl beprövade och som
kan ge stor utsldppsminskning. Kommunen vdljer först hur många och vilka klimatlöften
som antas och som sedan genomförs under zozt. Fördelen med att göra Himatåtgärder
tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2o3o kan ge stöd för
genomförandet.
Den 16 december 2o2o kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara
konserthus för att överlämna Er kommuns klimatlöften till landshövding Anders
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Vi kan då se klimatnyttan
av alla kommuners Himatlöften sammantaget. I slutet av 2o2Lföljs arbetet upp och de
kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.
Väl mött i Vara konserthus hdlsar

Wytr:

W

Anders Danielsson
Landshövding Västra Götaland

JohnnyMagnusson
Regionstyrelsens ordföran de

ttllt
^

YCT VASTRA
V cötalnN
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Länsstyretsen
Västra Götaland

KLIMAT

2030
VÄSIRA GOTAIAII()

STALI.ER OM

DSREGtoNEN

Klirrtttt zo3o ör en krttftsrntilincl sortt tlrit's ntt \'östru Götttlantkreclionert oclt
Lönssttlrelsen i Viistra Gi'ttolancl i sanwerkun nted ontlra nktijrer. KraJtsattilitulen
sntrtlnr kornrtuuter', Jöretag, hö91skolor ot:h cuulru organisotionet'i Viistra
Gi)kitnul sotn uill ttt stöllnin91 och bitlrn i onrstiillningert till en klintatsnuu't retlitn.
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Beskrivning av satsn ngen
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KLIMATLöFTEN

Bakgrund
Ktimat 2o3o - Vdstra Götaland ståller om, är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Vdstra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Kraftsamlin[en samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland ro* nill ta ställning och bidra i omstdllningen till en klimatsmart region. Alla
kommuner i länet har undertecknat målet attVdstra Götaland till zo3o ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsldppen av vdxthusgaser ska minska med 8o
procent från r99o-års nivå till år 2o3o. Sedan r99o har utsläppen hittiils minskat med
15 procent. Nu, med ro år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå
"irku
målen.
I den enkät som Klimat 2o3o giorde hösten 2019 till alla undertecknare framkom
att särskilt kommunerna önskar stöd för genomförande av klimatinsatser. Detta är
utgångspunkten för denna satsning: Kommunernas klimatlöften.
Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2o3o och blir därmed en
del av kommunens åtagande. De kommuner som har åjort ett åtagande som undertecknare
av Klimat 2o3o komplätterar med sina Himatlöften. Åtaganden är en kort beskrivning
på
av hur organiiation.n ska bidra till att utsläppen av vdxthusgaser minskar och finns
hemsidan: www.klimatzo3o.se.
Genomförandet av Kommunernas Himatlöften kan i vissa delar vara en del av
kommunens arbete med Agenda zo3o-målen, Fossilfritt Sveriges utmaningar, WVIF:s
kommunutmaningar och/eller en del av kommunens öwiga klimat-, miljö- och
utvecHingsarbete.

Syfte

har en strategiskt viktig roll för att Himatmålen ska nås. Kommunerna
bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2o2r. Kommunernas
Himatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är
beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Dessa zo klimatlöften täcker inte in
vad som
aUä viltiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat
görs
redan
arbete
är möjligt att genomfbra och följa upp under ett år. Vi vet att mycket
i kommun"rrrä, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Fortsätt med dem och
beskriv gärna under "kommunernas egna åtgärd" så att fler kan ta del av ert arbete.

io**or"rna

Genom att lansera Kommunernas klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet
kommunerna och åstadkomma något storartat tillsammans.
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Hur

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Klimat
2o3o kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2c.21, med ambitionen att
kunna erbjuda konkrei stöd för varje åtgärd. Beslut om vilka ktimatlöften kommunen vill
anta skickas senast r december 2o2o till klimat2o3o@vgregion.se.

Lansering

Kommunernas Himatlöften kommer att lanseras i Vara konserthus den 16 december 2o2o
där kommunstyrelsens ordförande överlämnar listan med sina antagna klimatlöften till
landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.
Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och mingelbuff6.

Genomförande

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2o2t. Flera
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet
av d.e olika åtgärderna. Klimat 2ogo kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen
med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis en workshop för
de kommuner som antagit ett specifikt ktimatlöfte. Mer information och stödmaterial
kommer att finnas på www.Himatzo3o.se/klimatloften.

Uppföljning
Under tron.ttrb". 2oz1 kommer kommunen att uppmanas att rapportera in hur det gått

genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit. De kommuner som
utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.

med.

Fortsättning

Om en kommun inte hinner genomföra något av sina antagna klimatlöften kan arbetet
fortsätta kommande år. Förutsatt att tillräckligt många kommuner deltar och satsningen
går bra så kommer Kommunernas klimatlöften att fortgå och Klimat 2o3o ge stöd.
intentionen är att listan med klimatlöften bibehålls men några justeringar kan göras.
på sikt är ambitionen att alla kommuner ska ha genomfört merparten av åtgärderna.
Tillsammans gör kommunerna stor skillnad!
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1.

Vi använder en klimatstyrande resepolicy

z.Vi

kl

i

matväxlar tjänsteresor

3. Våra nya

personbilar är miföbilar

4. Vi ställer krav i upphandling för

5. Vi

transportdelen i nya avtal

deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
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använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

6. Vi

7,Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytorför boende i
komm unala bostadsbolag

8. Vi

minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar

9. Vi

10. Vi

använder cirkulära möbler

187

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna

lhyraprodukter

istället för att köpa

12.Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig
verksamhet och har mål
13. Vi

14. Vi gör

investeringar för energieffektiviseringar

minskar klimatbelastningen över livscykeln vid
byggnation

15. Vi

16. Vi

producerar egen solel
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17.Vi har

1 I

I

a

rocent förnybar el i kommunens elavtal

arbetssätt för årlig utsläppsminskning en
koldioxidbudget

18. Vi har

finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön
obligation

19. Vi
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UWecklad samverkan mellan medlemskommunerna i Dalslands
miljö- och energiförbund
Förslag beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.

Melleruds kommun ska samverka med Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda kommuner
genom Dalslands miljö- och energikontor i det fortsatta arbetet med Hållbarhetskompass
Dalsland.

2.

Melleruds kommun ansluter sig till de tre föreslagna samverkansområdena.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund har tillsammans med ägarkommunerna genomfört ett arbete
med Hållbarhetskompass Dalsland med utgångspunkt i FN:s agenda 2030, Ett antalworkshops
och avstämningar är genomförda, dels kommungemensamt men även i respektive
kommunstyrelse.
Det finns flera aktuella processer i medlemskommunerna för Dalslands miljö- och energiförbund
där man genom utvecklad samverkan kan optimera resurserna och hitta samordningsvinster
såväl ekonomiskt som socialt. Följande processer vill vi skapa en konkret samverkan kring för
att bidra till övergripande samhällsmål samtidigt som vi arbetar effektivt ur ett ekonomiskt,
socialt och ekologiskt perspektiv:
Gemensam grön infrastrukturplan

I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland och med anledning av de diskussioner som förts i
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020-10-08 vill vi samverka kring och
tillsammans skapa en Grön infrastrukturplan. I planen beskrivs den gröna infrastrukturen,
trädstrukturplan för tätofterna samt övergripande ekosystemtjänstanalys kopplat till
Hållbarhetskompassen och kommunernas egna Naturuårdsprogram. Förbundet har en
processledande roll iarbetet med medverkan från medlemskommunerna. Kommunernas
samhällsbyggnadsavdelningar och eventuella andra nyckelfunktioner deltar i arbetet. Det finns
möjlighet att söka externa medel för denna process.
Gemensam enerqi- och klimatstrateqi

I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland och med anledning av de diskussioner som förts
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020-10-08 villvi samverka kring och

i

tillsammans skapa en gemensam energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategierna
behöver uppdateras i samtliga medlemskommuner och vi ser en samverkansvinst
kostnadsmässigt samt när det gäller erfarenhetsutbyte. Vi tror också att en gemensam energioch klimatstrategi är en styrka vid ansökningar om externa medel till åtgärder som ansluter till
energi- och klimatstrategin. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan från
medlemskommunerna. Kommunernas befintliga energigrupper och eventuella andra
nyckelfunktioner deltar i arbetet.
Förstudie om "vilka förutsättningar som behöver finnas för att samverka kring övergripande
samhällsmål i Dalsland"
Med anledning av de diskussioner som förts i direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund
2020-10-08 kring extern samverkan samt med anledning av att de insats-/fokusområden som
inryms i Hållbarhetskompass Dalsland, så är det uppenbart att flera av dessa insats-
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/fokusområden kommer att kräva samverkan med externa aktörer. Vi vill samverka i en
förstudie kring samverkan för övergripande samhällsmå|, såsom Agenda 2030, på
Dalslandsnivå. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan från
medlemskomm u nerna. Strateg iska fu n Kioner frå n med lemskomm u nerna deltar i a rbetet.
Resursinsatser i ovanstående processer
Förbundet och medlemskommunerna samverkar i processerna genom nedlagd tid hos berörda
funktioner, Eventuella externa kostnader (t.ex. konsultstöd) i dessa processer finansieras av
förbundet genom medel avsatta av direKionen för uWeckling av det miljö- och
energ istrateg iska a rbetet.

Beslutsunderlag

o
o

Förbundschefens tjänsteskrivelse med bilaga.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas uid arbetsutskottets sammanträde 3 november 2O2O,
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Kommunstyrelsen

UWecklad samverkan mellan medlemskommunerna i Dalslands
miljö- och energiförbund
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

Melleruds kommun ska samverka med Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda kommuner
genom Dalslands miljö- och energikontor i det fortsatta arbetet med Hållbarhetskompass
Dalsland.

2.

Melleruds kommun ansluter sig till de tre föreslagna samverkansområdena.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiforbund har tillsammans med ägarkommunerna genomfört ett
arbete med Hållbarhetskompass Dalsland med utgångspunkt i FNls agenda 2030. Ett antal
workshops och avstämningar är genomförda, dels kommungemensamt men även i respektive
kommunstyrelse.
Det finns flera aktuella processer i medlemskommunerna för Dalslands miljö- och
energiförbund där man genom utvecklad samverkan kan optimera resurserna och hitta
samordningsvinster såväl ekonomiskt som socialt. Följande processer vill vi skapa en konkret
samverkan kring för att bidra till övergripande samhällsmål samtidigt som vi arbetar effektivt
ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv:
Gemensam grön infrastrukturplan

I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland och med anledning av de diskussioner som förts

i

direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020-10-08 vill vi samverka kring och
tillsammans skapa en Grön infrastrukturplan. I planen beskrivs den gröna infrastrukturen,
trädstrukturplan för tätorterna samt övergripande ekosystemtjänstanalys kopplat till
Hållbarhetskompassen och kommunernas egna Naturvårdsprogram. Förbundet har en
processledande roll i arbetet med medverkan från medlemskommunerna. Kommunernas
samhällsbyggnadsavdelningar och eventuella andra nyckelfunktioner deltar i arbetet. Det finns
möjlighet att söka externa medel för denna process.
Gemensam energi- och klimatstrategi

I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland och med anledning av de diskussioner som förts i
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020-10-08 vill vi samverka kring och
tillsammans skapa en gemensam energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategierna
behöver uppdateras i samtliga medlemskommuner och vi ser en samverkansvinst
kostnadsmässigt samt när det gäller erfarenhetsutbyte. Vi tror också att en gemensam energioch klimatstrategi är en styrka vid ansökningar om externa medel till åtgärder som ansluter till

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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energi- och klimatstrategin. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan
från medlemskommunerna. Kommunernas befi ntliga energigrupper och eventuella andra
nyckelfunktioner deltar i arbetet.
Förstudie om "vilka förutsättninqar som behöver finnas för att samverka kring övergripande
samhällsmål i Dalsland"
Med anledning av de diskussioner som förts i direktionen för Dalslands miljö- och
energiförbund 2020-10-08 kring extern samverkan samt med anledning av att de insats/fokusområden som inryms i Hållbarhetskompass Dalsland, så är det uppenbart att flera av
dessa insats-/fokusområden kommer att kräva samverkan med externa aktörer. Vi vill
samverka i en förstudie kring samverkan för övergripande samhällsmå|, såsom Agenda 2030,
på Dalslandsnivå. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan från
medlemskommunerna. Strategiska funktioner från medlemskommunerna deltar i arbetet.

Resursinsatser i ovanstående processer
Förbundet och medlemskommunerna samverkar i processerna genom nedlagd tid hos berörda
funktioner. Eventuella externa kostnader (t.ex. konsultstöd) i dessa processer finansieras av
förbundet genom medel avsatta av direktionen för utveckling av det miljö- och
energ istrateg iska

a

rbetet.

Beslutsunderlag

.

Förbundschefens tjänsteskrivelse med bilaga

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energikontor
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Utvecklad samverkän mellan medlemskommunerna
Dalslands milJö- oGh energlförbund

i

Det finns flera aktuella pröces$er i medlemskommunernä för Dalslands miljö- och energiförbund där
män Benöm utvee klad samverkan kän optlmera resursernä och hitta samordningsvinster såvål
ekonomiskt som soelalt. Följande pröcesser vill vi skapa en konkret samverkan kring för att bidra till
övergripande samhällsmål samtidigt som vi arbetär effektivt ur ett ekonorniskt, socialt och ekologlskt

perspektivl

1. Vi gör en gcmGncam grön lnfrastrukturplan
I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland och med anledning av de dlskussioner som förts i
direktionen för Dalslands miljö" och energiförbund 2020-10-08 villvisamverka kring och tillsammans
skapa en Grön infrastrukturplan. I planen beskrivs den gröna infrastrukturen, trädsilukturplan för
tätorterna samt övergripande ekosystemtjänstanalys kopplat till Hållbarhetskompassen och
kommunernäs ågnä Naturvårdsprögräm" Förbundet har en processledande roll i arbetet med
medverkan från rnedlemskommunerna. Kommunernäs samhällsbyggnadsavdelningar och eventuella
andra nyckelfunktloner deltar i arbetet, Det finns möjlighet att söka externa medel föt'donna

pröces5.

2. Vl gör en gomancäm cncrgl-

öGh

kllmatrtrategl

enlighet med Hållbarhetskompass öalsland och med anledning av de diskussioner som förts i
direktionen för Dalslands mllJö" och energlförbund 2020-10"08 villvi samverka kring och tillsammans
skapa en gemensäm energi- oeh klimatstrategi. Energi- och klimatstrateglerna behöver uppdateras i
samtllga nredlemskommuner och vi$er en samverkansvinst kostnadsmåssigt samt när det gåller
erfarenhetsutbyte. Vi ffor också att en gemensäm energi- och klimatstrategi är en styrka vid
ansökningar öm externå medel till åtgärder som ansluter till energi- och klimatsffategin. Förbundet
har en processledande roll i arbetet med medverkan från medlemskommunerna. Kommunernas
befintliga energlgrupper och eventuella andra nyckelfunktioner deltar i arbetet,
I

Portrdrarr
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Org. nr.

Dälslånds miUö

kansll@dalsland.se

www,dalsland,se

222.000.0877

& energlkontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
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3. Vl rtållcr om bekom och deltar I förutudle om "vllka
förutråttnlngar com bchövcr flnnac för att camverka krlng
övergrlpandc ramhållcmål I Dalsland"

Med anledning av de diskussioner söm fOrts i direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund
2020-10-08 kring extern samverkan samt med anledning av att de insats-/fokusområden som inryfirs
i Hållbarhetskompass Dalsland, så är det uppenbart att flere av dessa insats-/fokusområden kommer
att kråva samverkan med externa aktörer. Vi vill sarrrverka i en förstudie kring samverkan för
övergripande samhällsrnå1, såsorn A6errda 2030, på Dalslandsnivå. Förbundet har en processledande
roll i arbetet nned medverkan från medlenrskomrnunerna. Strategiska funktioner från
medlemskommunernä deltar i arbetet,

RerurclnoätiGr I ovangtåcndc proce3ser

Förbundet och medlemskommunerna sämverkar i processerna genom nedlagd tid hos berörda
funktioner. Eventuella externe kostnader (t,ex. konsultstöd) i dessa pröce$ser finansieras av
förbundet genöm medel avsatta av direktionen för utveckling av det miljö- och energistrategiska
arbetet.
För Dalslands miljö- och energlförbund

Dan Gunnardo

Förbundschef
Bllage 1: Avrapportering uppdrag: lmplementering av Hållbarhetskompass Dalsland I kommunernas
och förbundets hållbarhetsarbete
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Avrapportering uppdrag: lmplementering av
Hållbarhetskompass Dalsland i kommunernas och
förbundets arbete

Syftet med Hållbarhetskompass Dalsland
Syftet med Hållbarhetskompass Dalsland är följande:

O

Att kommunerna och förbundet har en gemensam syn på de fokusområden/insatsområden
som ärviktiga i ett långsiktigt arbete i enlighet med FN:s hållbarhetsmåloch,
att arbetet inom fokusområdena/insatsområdena så långt möjligt sker gemensamt och i
samverkan mellan kommunerna och förbundet.

lmplementering av Hållbarhetskompassen hos kommunerna och förbundet
Status kommunerna

Mellerud: Hållbarhetskompassen är ett av dokumenten som ligger till grund för den revidering av
måldokument som nu görs i Mellerud inför 2021. Nämnderna i kommunen utgår från övergripande
styrdokument och de tre fullmäktigemål som är fastlagda inför 2021, enligt beslut'. "Kammunstyrelsen
beslutor ott Hållbarltetskompass Dalsland ska utgöra ett underlag i samband med nömndernas
målarbete inför år 2A21 och ott nömnderna ska ange vilket eller vilka mäl som ör i överensstämmelse
med Hållbarhetskompass Dalslond."
Bengtsfors: Måldokumenten i Bengtsfors kommer inte att revideras inför 2021 utan är beslutade t o
m 2022. Kommunstyrelsen utgår från de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat.
Förvaltningen har lyft frågan om revidering av målen utifrån Agenda 2030, hållbarhetskompassen
och ny lagstiftning exempelvis Barnkonventionen som blev lag 2020-01--01.
Dals-Ed: Dals-Eds Utvecklingsplan med åtta mål inom fyra utvecklingsområden gäller åren 2020-2A23,

med årlig uppdatering utifrån omvärldsanalys. Det råder stor samstämmighet mellan inriktningar och
intentioner i de båda dokumenten och vi kan se en nytta i att samverka kring tillämpliga delar av
Hållbarhetskompassen för Utvecklingsplanens genomförande, efter förvaltningens analys och politisk
prioritering. Det arbetet är ännu inte påbörjat.

Gemensam samverkan
Vi bedömer att det finns stora vinster i att kommunerna och förbundet gemensamt samverkar i det
fortsatta arbetet enligt Hållbarhetskompass Dalsland. En samverkan kring processer som är
gemensammå ger sannolikt synergieffekter och effektivitetsvinster, medför ett gemensamt lärande
samt ökar troligtvis även möjligheterna till extern finansiering. Det finns idag ett flertal processer
{strategier, styrdokument och planer) i kommunerna som varje kommun tagit fram i en egen process
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ofta helt skild från samma process i en annan kommun {dock ofta i samverkan med förbundet).
Exempel på sådana processer är; översiktsplaner, VA-planer, naturvårdsplaner och energi- och
klimatstrategier., Delar av dessa processer är i behov av omarbetning. Flera kommuner har också
pekat på likartade ytterligare processer som de vill arbeta med. Exempel på sådana processer är;
grönstrukturplan (inkluderande trädstrukturplan), ekosystemtjänster och strategier/riktlinjer
avseende invasiva arter.
Dessa processer liggerväl i linje med fokusområden/insatsområden i Hållbarhetskompass Dalsland

Vi tror att en konkret samverkan kring några av dessa processer skulle vara ett sätt att starta ett

gemensamt arbetssätt som skulle kunna användas även i det fortsatta arbetet kring
fokusområden/insatsområden i Hållbarhetskompass Dalsland. Förbundet skulle då kunna ha en
processledande roll i ett sådant arbete, vilket är i enlighet med förbundsordningen (förbundet ska
initiera och samordna kommunernas miljö- och energistrategiska arbete). Lämpliga processer att
starta med skulle kunna vara:
a

gemensam energi- och klimatstrategi (finns behov av omarbetning av befintliga strategier

O

flera kommuner)
gemensam grön infrastrukturplan (inkludera nde trädstrukturplan) med övergripande
ekosystemtjä nsta

na

i

lys.

Ovanstående processer skulle kunna starta snarast möjligt (för processen grön infrastrukturplan finns
möjligheten att söka medel via länsstyrelsen för extern finansiering t50 %). Nästa ansökningsomgång
är 2O2O-12-01). Det är rimligt att anta att stödlstyrmedel inom energi- och klimatområdet kommer
att öka framöver, varför det kan vara strategiskt att förbereda för angelägna insatser genom att ha
en kommungemensam, aktuell och uppdaterad energi- och klimatstrategi.
Delar av förbundets egna upparbetade kapital skulle vid behov kunna användas i dessa processer.
Det finns också ett behov av samsyn mellan forbundet och kommunerna kring hur samverkan bör ske
med externa aktörer kring processer där kommunerna inte "äger" de verktyg som är nödvändiga för
ett framgångsrikt arbete eller där det finns fördelar med att involvera även andra kommuner {t.ex.

Åmål och/eller Vänersborg).
Faller det gemensamma arbetet väl ut i ovanstående processer skulle ytterligare gemensamma
processer kunna startas kommande år, exempelvis avseende;

o
o
.
r

gemensamVA-planering
gemensam klimatanpassning
gemensam naturvårdsplanering
uppdatering av den gemensamma vindbruksplanen

Enligt uppdrag
Karl-Olof Pettersson
Katrin Siverby
Göran Eriksson
Agneta Johansson
Dan Gunnardo

197

METLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

sida
9

Dnr KS 20201340

5 129

HållbarhetskomPass Dalsland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.

redovisad inriftning av Hållbarhetskompass Dalsland överensstämmer med resultatet av
genomförda workshoPs.

2.

Hållbarhetskompass Dalsland ska utgöra ett underlag i samband med nämndernas målarbete
inför år 2021 och att nämnderna ski ange vilket eller vilka mål som är i överensstämmelse
med Hållbarhetskompass Dalsland.

Sammanfattning
Hållbarhetskompass Dalsland är en gemensamt utarbetad inriKning på kommunens eget men
också gemensamma arbete för en färdriktning för hållbarhet i Dalsland. Arbetet har letts av
dire6iönen för Dalslands miljö- och energiförbund och direktionen önskar nu att kommunen

bekräftar resultatet.
Kompassen innehåller tre övergripande insatsområden. Det är Ekosystem och^energi, Hållbara
sociala sammanhang och Geno-miörande och partnerskap- Det ges exempel på hur ett brett
insatsområde kan bfotas ner till ämnesområde, fokusområde _och åtgard. Den beskrivande
texten utifrån 1.espeKive insatsområde återges de ämnesområden som prioriterades under

arbetet.

Beslutsunderlag

r
.
r
r

Dalslands Miljö- och energiförbunds tjänsteskrivelse 2020-04-08 med direktionens beslut.
Dalslands Miljö- och energiförbund Hållbarhetskompass Dalsland.
Kommu nstyrelseförva ltningens tjä nstes krivelse.
Arbetsutskoftets beslut 2020-A5-26,5 178.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland överensstämmer med resultatet av
genomförda workshoPs.
ska utgöra ett underlag isamband med nämndernas målarbete
inför år 2021 och att nämnderna ski ange vilket eller vilka mål som är i överensstämmelse
med Hållbarhetskompass Dalsland.

2. Hållbarhe6kompass Dalsland

Beslutcgång
Ordförande trägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Dalslands miljö- och energiförbund

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign
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MELTERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng e n

2020-LO-28

Änenor ze

Redovisning av öppna ärenden 2O2O-1,O-27
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna
ärenden två gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

Beslutsunderlag

.
.

Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2020-LO-27.
öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-L0-27
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Ko m m u nstyre
Ärendenummer
KS 2011/s39

KS2014l37B
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revisionsra
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Medborgarförslag om trafi ksäkerhetshöjande åtga rde r vid öve rgå ngsstäl let
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av anställd med kvarvarande avlöni
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Dalslands
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AV a nstä ild
AV a nställd
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Anmä la n om krä n kande sä rbehand li
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Ny gatumiljön vid Rådahallen (Rådaplatsen)/trafiklösn ing korsningen Bergsgatan
ns
avPDLu
n och moderniseri
Norra
Friidrottsanläggningen på Rådavallen. Anläggningen är i väldigt dåligt skick och
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KS 2019/138
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Jordbruksverket, skolmjölksstöd nr 2, 2019. Samt redovisning av utförda
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Ärendenummer
KS 2020/3s
KS 2020/118

KS 20201140
KS 2020/160

K520201174

KS202olt79

Ärendemening
Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanlä99ning (Sapphult 1:3,
Melleruds kommun
Beslut tagna gällande bostadsanpassning from JANUARI 2020. Utfö rlig diarieföring på
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diarienummer av
1:2 Sammanbyggnad av torp samt ändrad användning från bostad till
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Fö nster förstörda. Dnr 5000-K328829-20
Nordalsskolan.
Polisanmälan
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Ärendenummer

Ärendemening

KS 2020/639

Proiekt

K52020/644
K520201649
KS 2020/650
K5202016s2
K520201664
KS 2020/666

Sammanställninq över allmänna väqar 202I. Dnr 258-46790-2020
lvattenledn
Gerdsrud
till
anslutet
ln
heten
Ren
Melleruds kommun söker verksamhetsledare till
Omorqanisation Samhällsbyqqnadsförvaltningen

Ti lqä nq iq hetsanpassn inga r Gata/pa rk 2020
Äqatan samt del av Algatan, Södra Kungsgata n och Linnäqatan
Ledn
Fråqa väqbelysninq Bäckebolsväqen i Dals Rostock
I

I
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

i

n

2020-70-28

gen

Änenoe zz

Återrappoftering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens
verksam hetsområde 2020-06-03-2 O2O-LO-27
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verktällda beslut
Wå gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

Beslutsunderlag

o Verkställda
e Verkställda

beslut kommunstyrelseförvaltningen 2020-06-03-2020 -10-27

.

beslut samhällsbyggnadsförualtningen 2020-06-03-2020-L0-27.
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Ärendenummer
KS 201714s2
KS 2017146s
KS 20171636
KS 2018/1s2
KS 2018/218
KS 2018/341
KS 2018/383
KS 2019/16
KS 2019/23
KS 2019/s4
KS 2019/1ls

KS20t9l2r6
KS20L9l24s
KS 20191373

KS20t9l379
KS 2019/4s3
KS 2019/456
KS 2019/460
KS 2019/546

KS20t9ls72
KS 2019/618

K5202017
KS 2020/30

KS202ol39
KS 2020/s1

K52020172
KS 2020/84
KS 2020/9s
KS 2020/98
KS 2020/10s
KS 20201t22

K520201132
KS 20201L4s
KS
KS
KS
KS

2020/151

2020/198
2020122s
2020123s

KS 20201236

- avslutade ärenden

demeni
i Melleruds kommun
för Vita Sandars cam
Motion om att uppföra en fast scen vid parken P D
Lu

n

Medborgaförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud till
Håverud
Ansökan om utökat bidrag för Föreninqshuset i Äsenbruk
Medborga rförslag om att Melleruds kommun gör den öppna
n tillqänqliq även på helger
verksamheten inom social
Motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna
Motion om motionsslinqa med hinderbana i Sun nanåskoggn
Leveranser till arkivmyndiqheten 2019
Begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges i
Melleruds kommun beslut om revisorer
Hundbad vid Vita Sannars strand
Ansökan om bidrag till handikapporganisationer 2019
Medborgarförslag om att Melleruds kommun anställer en person
- och/eller hörselnedsättning
som qer stöd till personer med
Ansökan om medel för finansiering under 2019 av personlig
rådqivninq till pe rsoner som vill starta företag
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun
- analvs av behov av ytterligare revidering
Förslag till cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional
transportinfrastrukturplan - Västra Götalandspgtonen
Arbetsordninq för miliö- och hälsorådet, reviderinq
Medborqarförslaq om att öka demokratin och förståelsen om EU
Reoional satsninq mot cannabis i Västra Götalands län
Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas
arbete med krisberedskap och civilt försvar 2020
Kanalyran 2020
Överenskommelser om upphörande av anställning 2020
Förfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela ansvaret
för driften av bioqrafen Centrumsalo
Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag (ordförande/ledamot i
kultui- och utbildningsnämnden, ledamot i miljö- och hälsorådet
och ledamot i POLSAM
2020
Driftbid
bokslut för koncernen Melleruds kommun 2019
Budqet 2021 för Melleruds kommun, verksAmhetsplan 2022-2023
Motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga i
Mellerud
Lok stöd HT 2019
Ansökan om bidraq till handikapporga nisationer
riksfä
nst
Översiktsplan för Dals Eds kommun nu - 2035
Världsnaturfondens (WWF) utmaningar till svenska kommuner
inför Earth Hour 2021
Klaqomål mot renhållninqsräkning
kommunchef
AV
2079
Mellerud årsredovisn
undet Väners
Samordni
Nämndmålför Melleruds kommun 2020
Remiss Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland

z02t-2030
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Avslutat datum
2020-r0-23
2020-09-25
2020-08-13
2020-06-15

2020-09-02
2020-06-30
2020-06-30
2020-09-17

2020-r0-23
2020-07-07
2020-06-05

2020-09-02
2020-08-18
2020-06-30
2020-06-30

2020-06-L2
2020-L0-27
2020-09-LL

2020-r0-27
2020-08-10
2020-08-18

2020-06-22
2020-09-11
2020-09-25
2020-06-05
2020-06-29
2020-06-29
2020-06-30
2020-06-05
2020-06-08
2020-09-18
2020-09-11
2020-L0-27
2020-06-25
2020-08-13
2020-06-03
2020-09-23
2020-09-11
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Ärendenummer
K520201260
K520201273
KS 20201289

KS20}0l29t
K520201296

- avslutade ärenden
Avslutat datum

strand nara lägen (Lrs )
fö r Åmåls kommu n
2020-08-31
noser 2020
P
Motion om att samtliga Politiker i kommunfu llmäktige avstår från
sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2020 och året ut atl användas tilljulhälsning till äldre och
ensamma
Fyrbodals komm u nalfö rbu nds års redovis nt ng 20 I 9 sa mt
och revisionsberättelse
Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
Re mtss

La ndsbygds utveckli ng

tematiskt til

til översi

stöd till landets 1 500 arbetslivsmuseer

K520201320

busstrafik
2028 inkl.
Mårbitd
Hå ba ra resor i Västra Göta la nd, trafikförsörj n ingsprog ram

KS 20201322

K520201323
K520201324
K520201334
KS 2020/336
KS 2020/340
KS 2020/3s1

K5202013s7
KS 2020/360
K52020137L
KS 2020/3Bs

K520201392
KS 2020/393
KS 2020/398

K520201404
K520201406
KS 2020/408

K520201409

I I

KS20Z0l4L4
KS 2020/41s

KSZO20l4r9

2020-10-23

2020-06-03

2020-06-12
2020-06-12
2020-06-12

202r-

2020-06-12

2025
UWärdering av "samverkansformer kring kolle ktivtrafik i Västra
Götaland"
Reg iona lt trafikförsörjn i ngsprog ram Västra Göta land20L7-2020
20L9
för 202L
iförbunds b
och e
Dalslands mi
2021
kommun
Skattesats för Melleruds
och låneram 2021
Dalsland
Hållbarhetskom
Remiss - Avgränsningssam råd avseende detaljPlan för
kommun
1:80 m.fl. i Ben
nal inom Vå
omlastni
nen 2020
n
AV
U
som socialchef
AV
nl
nskommelse mellan SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland
och Melleruds kommun 2020
Särskilt boende - Korttidsvård
Socialnämndens taxa
ko
och
omvå
Avsiktsförklaring om samarbete inom det socia la
verksamhetsområdet - styrn inq och ledninq av verksamheterna
Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott inom individ2020
och fami
it-drift i Västra Götaland
Enkät inom ramen för studie av
n om särskild medlemsinsats 3r 2020

202r
Svenskt Närinqslivs årliga undersökn inq om lokalt
Ledamotsi n itiativ om att komm u nf u llmä ktige ger socialnämnden
uppdrag att anta yrkanden om kartläggning/redovisning av
samtliga medel till verksamhet som inte är lagstadgad och
samtliga medel till verksamhet som är utöver lagstadgat

minimikrav inför bud
KS 202014t2

2020-10-23

beskrivni

KS 20201302

KS2o20l32r

2020-06-12

n

2020-06-12
2020-06-12
2020-06-30
2020-08-04
2020-08-04

2020-06-L2
2020-06-08
2020-06-30

2020-06-L2
2020-06-08
2020-06-29

2020-06-12
2020-09-25
2020-10-13
2020-06-15
2020-08-18

2020-06-tl
i

2020-06-11

2020

Remiss angående StYrning och ledning för hållbar uWeckling i
kommuner och regioner - Vägl edning för genomförandet av FN:s

2020-08-13

2030 för hållbarutveckl
Controller/ekonom till ekonomienheten (vikariat 2020-09-02-

2020-08-13

2022-04-30
Initiativärende angående politisk beslutsprocess kring

2020-06-L2

socialförvaltni
Begäran om omfördelning av medel från Kanalyran 2020 med
av Covid-19
an
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2020-06-25

Kommunstyrelseförualtningen
2020 - 06 - o 3- 2020 - LO' 27
Arendenummer
KS

42L

KS

KS 20201430
KS
KS

438

KS 20201444

- avslutade ärenden

ment
ti il Da s la nds ka nal och Snäcke ka nal för år 202 1
nst i Melleruds kommun
Lokala föreskrifter för riksfä
Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) för
2020

2019
år 202L
Visstidsanställning av tillförordnad kommu nchef vid kommunchefs
av årsredovisn
Granskn
Revisionsra
för kollektivtrafi
Statl medfinansieri

r 2020 -06-29 - -07 - I0
Rädd n n g stjä nstfö rb u nd
Myndighetstaxor för Norra
202t
lerud för är 202I
undet
till Samordni
Bid
r
handli
ande att

KS

449

KS

54

KS 2020/4s5

KS 20201457
KS 20

0

K520201464
KS
KS

473

KS20Z0l47s
KS 20

476

KS20Z0l47B
K520201479
KS

484

KS 2020/4BB
KS 20

2

KS

Avsägelse av förtroendeuppdrag som 2 :e vice ordförande i
socialnämnden, vice ordförande i social nämndens utskott,
och hälsorådet och ersättare i POLSAM
ersättare i
tn9 ssa m råd för m i ljökonsekvensbeskrivn tng AV
nsn
Avgrä
Remiss
1 2027 Västerhavets vattend istrikt
ra
m
202
s
i Melleruds kommun
rutin för eldn
Remiss - Fyrbod als kommunalförbund, verksamhetsplan och
budget för 2021-2023 samt förslag På långsiktig finansiering av
n Kommunakademin Väst
samverka
och skola
- Utredni
U
are inom enheten kommunikation och säkerhet
Samhäl
Remiss - Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland från

202r-2024
Varn

med AB 11
lförord nad socialchef u nder perioden 2020-08-

av anställd i en

Konsultavta I för ti
10--1 1-15

I

-

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2019 jämte
revisionsberättelse
fl
Misstanke om försök till bed
Misstanke om försök till bedrägeri per e-post. Polisanmälan
diarienum mer 5000-KB6B583-20
r W 2020
Lok stöd ansökni
iförbunds förbundsordn
och
Dalslands mil

K520201498

Användaravtal D italt affärsavslut i KI Finans
U ppva ktni ng AV Regering och Riksdag om kom m una It
AV ruwerksamhet
medbestä m mande vid
som ersättare i komm
av förtroendeu
i Dalsland
sam vuxenutbi
Förstudie a
Avtal : Direktupphandl ing kompletteri ng av miljöteknisk
markundersökning (Avtalets längd: u ppdrag ska vara slutfört 3e

K520201499

kvaftalet 2019
Avtal: Direktupphandling komplettering av geoteknisk
undersökning (Avtalets längd: Ska vara färdigställt 2e kvartalet

KS

KS 202O149s
KS

496

KS 20

497

2020-09-25
2020-08-13
2020-08-13
2020-09-25
2020-08-14

2020-06-22

semeste

i

KS 2020144s

Avslutat datum

2020-09-25
2020-08-13
2020-08-13
2020-09-25
2020-08-03
2020-08-10
2020-09-11

2020-07-0r
2020-10-13
2020-09-11

2020-07-02
2020-07-03
2020-09-25
2020-10-08
2020-07-zB
2020-09-09
2020-o9-25
2020-08-03
2020-09-11
2020-09-25
2020-08-28
2020-08-03

2020-08-03

2019
KS 2020/s00
KS 2020/so1
KS 2020/s03

K5202015t4

Inbjudan från EU-kommissionen i Sverige att delta i
ran ED-SE-2020
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning

2020-08-10
2020-08-13

för kommu
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i
e
kommunfull
n Mel le ud
Stiftelse Sven-E n c oc h I ngegerd N ilssons
utde n ing boksl ut 20 I 9 samt red OVISN tng frå n Lions
m innesfond

Club Mellerud
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2020-10-23
2020-09-11

Kommunstyrelseförvaltningen
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- avslutade ärenden
Avslutat datum

Ärendenummer
KS 2020/515

KS2020lst6
KS2020ls29
K520201534
KS 2020/535
KS 2020/s3B
KS 2020/s39

K52020154r
K52020/s42
KS 2020/54s
KS 2020/ss0
KS 2020/ss3

KS 2020/sss

kvårdsfond
Permutation av AJ. Josefssons
Trsredoviining för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

för 2019
Förfrågan om tidigarelagd utbetalning av medel for 2021 till
Vänersamarbetet ekonomisk förening
äs särskilda boende 2020-202L samt
Hyressättning på
in

AV

från och med2022

Direktuophandlinq - W skärmar
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning

för socialnämnden
Interpellation till socialnämndens ordförande om politiskt ansvar
för att qenomföra heltidsresan i Mellerud
Kommuntal för mottaqande av nvanlända för 202L
Finansiell profil för Melleruds kommun 2017-2019
Upprop till kommunstyrelserna i Dalslandskommunerna om
varmvattenbassäng vid Dalslands sjukhus i BäclefoqSa m ma nträdespla n för kom m u nfu mä ktige, kom m u nstyrelsen,
arbetsutskott och miliö- och hälsoråd 2021
Socialsekreterare till mottagningsteamet vid Individ- och
I I

familieomsorqen

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur Mellerud
agerat under pandemin för att vara en bra och attraktiv

2020-09-11
2020-09-25
2020-09-01
2020-09-08
2020-08-26
2020-09-11

2020-t0-23
2020-10-08

2020-r0-07
2020-09-17

2020-r0-23
2020-10-23

2020-10-23

arbetsqivare
KS 2020/560

unktionshinderspolitikenikqryrylgl--

K520201564

Besöksmätninq Melleruds Kommun 2020
Starkare kommuner - kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU
-Ärtiquppiölininqavf
2020:B
kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av
Sam
ensamkommande barn 2021
Remiss - Val av alternativ - bro eller tunnel mellan Lindholmen
och Stiqbers et (41221 19)
Svensk I n köpscentra I för i nfrastru ktu r ekonom isk fören i ng
(SINFRA), medlemsskap
nemiis Ätqärdsvalsstudie väq E45 Vänersborg-Mellerud
Avtal om provninq och underhåll av ljud sändare
Förslag om atL Melleruds kommun bygger en tennisanläggning
med en inomhusbana med en intilliggande utomhusbana och
samarbete krinq träninqsverksamheten
Delårsbokslut 2020-08-31 / Prognos 2020 för kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen
Uppföljning av energiförbrukningen inom Melleruds kommuns

KS 2020/s66

K520201s67
K520201s76
KS 2020/sB1
KS 2020/584
KS 2020/585
KS 2020/sB9

KS 2020/593
KS 2020/s99
KS 2020/600
KS 2020/609

K520201612
K5202016L7

verksamheter/bolag 20 19
Avtal: Avrop av kommunal option FVM
Skriftlig varning av anställd enligt AB 5 11 / Underrättelse om
disciplinär åtqard (skriftlig varning) enl iqt AB I 11
Avtal om E-lön Total
Enkät angående uppföljning av minoritetspolitikens utveckling
2020

KS 2020/6s9

Frågor till kommunens revisorer om coronaproblematik,
miliöpolitik och växthusqas m.m.
Avta I : Pensionsad m in istration och försä kri ngslösn i nga r 2020- l0'
O1-2023-09-30 med möjlighet till förlängning 1 år tom 2024-09-

KS 2020/663

Tilläqqsavtal Färdtjänst, Riksfärdtjänst och Lifec

KS 2020/6s1

2020-L0-23
2020-09-11

2020-09-24
2020-10-08
2020-10-08
2020-09-16

2020-t0-26
2020-10-01

2020-r0-07

2020-t0-23
2020-10-13

2020-09-28
2020-10-23
2020-10-02
2020-10-27
2020-10-20

2020-t0-2L

30
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2020-10-23

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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- avslutade ärenden

Ärendenummer

Ärendemeninq

KS2Ot8/1.4L

Projekt Asfalt och belysning Smedjegatan
Proiekt Utbyte av belysning Dals Rostock
Avtal gällande automatiskt brandlarm och sprinklerlarm. ruÄnf
6030-18-632-1 Fastigheter i Melleruds kommun.
Proiekt Laddstolpar
Utbet statlig medfinansiering 2018. Ny Hållplats. Hpl, Holmsgatan
Västrafik AB Carina Björsgård Avvaktar svar från Magnus Olsson
enl tfn med Lorentz, finns flera Hpl Holmsgatan !!!
Projekt Ovidkommande vatten 2019
Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende. Ansökan om statlig
bidrag till lokala vattenvårdsprojekt för utdrivning av
vandringshinder vid Kårud i Teåkersälven. Diarienummer: 4398-

KS

2018/390

KS20L8/634

KS20t8/733
KS2OL8/748

KS2019/66

KS2OL9/87

Avslutat datum
2020-06-25
2020-LO-07

2020-06-04
2020-ro-07
2020-06-03
2020-10-07

2020-05-03

2019.
KS

2019/136

KS2}t9/r39
KS20r9/rs7
KS2019/r7O
KS 2019/186
KS2019/312

K52019/326
KS 2019/363
K52019/39L
KS2OL9/4OL

KS20t9/429

Projekt U ppdatering lekplatser
Proiekt Snicka rgata n breddning
Projekt Snicka regatan VA
Projekt Brygga Sunnanä
Projekt Bussficka Rådaskolan
Arrendeavtal Krökersrud t:176, Melleruds Kommun. Tvist med
a rrendator.
Nedskräpning Håverud, brudfjällsvägen
Markregleringar Dals Rostock inklusive arrendeavtal elljusspår.
Protector Försäkring Skadea nmä lan Ansvarsskada Skadenr PRO706849 --ingen överklagan, ärendet stängs.
Projekt Fjä rrvärme Pelletstorn
Riktlinjer för kommunal parkeringsöverva kning i Melleruds
kommun -medtaget till ksau, tar med oss årikter till ny
upphandling.

2020-ro-07
2020-70-07

2020-ro-07
2020-06-1-1

2020-10-07

2020-06-04
2020-06-04
2020-06-12
2020-06-04
2020-06-25
2020-06-o4

Dispens från lokal trafikföreskrift. Gäller 2019-09-01 tom 2020-

KS2OL9/4'L
KS

2019/s27

K52019/s34
KS

2019/s35

KS2019/s87
KS2O19/6L3
KS

2020/s6

KS2020/76
KS2O2O/1.$
KS2O2O/1.4L
KS2O2O/1.48

08-3L. Avser kommrlnens, Mellbos och Räddningstjänstens

2020-o9-17

fordon.
Proiekt Elliusspår belysning
lntyg återkommande kontroll 2019. Kiwa lnspecta AB, Sotarn på

2020-08-2r

Dal. Fastighet
Äterkomma nde kontroll OVK Obligatorisk Ventilationskontroll

20t9
Beslut i klagomålsärende Sunnanå Hamn. Diarienummer 535-

307s3-2019.
Skadea nmäla n fa llolycka övergångsställe Rådahallen. PRO-

780310
Startbesked och fastställande av kontrollplan Fastighet NORRA
BÄCKEBOL 2:69
Begäran om yttrande, Vänern runt22-24 mai2O2O. dnr 258-

5047-2020
Direktupphand ling betala utomat för automatiserad betalning i
Sunnanå Hamn
Ansökan om bidrag för Dalaborgs ruin. Landskapsvård VÄS 435
Kritik mot nedsläckning av vägbelysning Bäckebolsvägen i Dals
Rostock, Gatuljuspolicyn
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2020-06-04
2020-06-04
2020-06-04
2020-06-04
2020-08-3L

2020-06-04
2020-06-08

2020-06-30
2020-06-04
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Ärendenummer
KS2O2O/1.69

KS2020/193

KS2020/194
KS2020/218
KS2020/246
KS2O2O/297

KS2O2O/298
KS2O2O/299
KS

2020/3L9

KS2O2O/337
KS

2020/338

KS2020/361.
KS

2020/386

KS2O2O/394

2020/39s
KS2020/396

KS

KS2O2Ol397

- avslutade ärenden
Avslutat datum

Ärendemeninq
Melleruds kommun söker Drifttekniker VA, sista ansökningsdag
2020-04-08
Ansökan om tillstånd, kulturevenemang med livemusik i samband
med trailrun, Kroppefjäll 2. Dnr A140.844/2020
Ansökan om tillstånd 3 evenemang Brunnsvägen 122, Dals
Rostock. 23/5,1.L/7 och 5/9. Dnr A139.050/2020 och
Ar39.LOz/2020
Aktuella investeringa r 2020, rapporte r
förfråean om borttagning av träd
Fiärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - å rsrapport 2019
Renhå llningsverksam heten i Melleruds kommun - årsra pport
2019
VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019
Loka lvå rda re/må ltidsbiträde ti I Servicee n hete n
I

2020-06-12
2020-06-05

2020-06-05
2020-10-07
2020-06-03
2020-06-03
2020-06-03
2020-06-03
2020-06-04

Ledig tjänst, handläggare Gata & Park
Ledie tiänst, Enhetschef/Drift leda re till Renhå I lningse nheten

2020-06-18
2020-06-18

Stöd till lokalhyresgäster enligt SFS 2O2O:237
datum 2020
Dnr 258-2 19 5O-2O2O, Brudfjä llsrundan r av avtal med Securitas
U

2020-06-12

Upphandling Hjullastare
Bråna 4:28 olovlig byggnad
Avtal - Konsulttjänster och beställarstöd vid beläggningsarbeten
(2019-04-01

2020-06-o4
2020-06-03
2020-06-03

2020-07-08
2020-06-04

KS2020/4O2

-2023-03-3 1)
Exp. BN Beslut I97 200527 HÄLLAN 1:44

2020-06-o4

KS2O2O/4Os

Grävningsanmälan är go dkänd, Järnvägsgatan 30

2020-06-08

SLUTBESKED: Nybyggnad av särskillt boende, samt fem

2020-06-08

KS2020/4O7
KS2O2O/4LO

komplementbyggnader. Mars 1
Anmälan om avstängning av trotto ar, Storgatan 30

2020-06-09

KS2020/4r3
KS2020/422
KS2020/423
K520201426

Skeppskrogen Sunnanå
Rivning av gatukök, Mellerud 2:1
Rivning av pumphus, Norra Bäckebol 2:69

2020-06-16
2020-06-12
2020-06-12

Upp hittade katter i Melleruds kommun, hantering.

2020-06-1.5

KS2O2O/43L

Odlingsområde kolonilotter) på delav Holm L:65
Ny miljörapport har lämnats in för anläggning 1461-L001,
Melleruds avloppsreningsverk
För kännedom, rapportering luft iväst 2020
Grävningsanmälan är godkänd, Lindgatan.
Luftkontroll nr L/202O - Vägledning från Naturvå rdsverket
Köpe av mark, Kenneth Kna ppe
Avta : Direktupphand ling Rörbro med kringutrustning
Gärdserudsbäcken vid Ängenäs
Uppsägning av samarbetsavtal, norra älvsborgs
räddningsförbund, avseende Pe rsonal resurs.
Vegagatan L4, grannar matar fåglar/djur olämpligt
Önskar köpa tomtmark nära sjö , fritidshus
Beslut om tillstånd tilltävling på väg i Bengtsfors, Melleruds och
Åmåls kommun, dnr 258-2195O-202O
Beviljat skyltlov, Sunnanå 1:29
Direktupphandling konst Ängenä s särskilda boende

2020-06-25

KS2020/432
KS2O2O/433
KS2O2O/437
KS2O2O/44O
KS2O2O/441.

(

I

KS2O2O/446
KS2O2O/448
KS2O2O/4s0
KS2020/4s1.
KS2O2O/4s2

KS2020/4s6
KS2O2O/46s
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2020-06-L6

2020-06-16
2020-06-17
2020-06-17

2020-07-08
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-23
2020-06-23
2020-06-23
2020-06-26
2020-06-30

Samhällsbyggnadsförualtningen
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KS2O2O/467

KS2020/469
KS2O2O/47O

Avslutat datum

enl

Ärendenummer
KS2O2O/466

- avslutade ärenden

Länsstyrelsens beslut om bidrag - Bidrag till murverksrestaurering
in, dnr: 435-10508-2020
bo
Dalabo
m.m
Tillstånd att utföra restaureringsåtgärder på dalaborgs borgruin
Beslut 2020-05-22 dnr: 431-L5392-2020
E-de

2020-06-30
2020-06-30

Makulerat
Trottoa r försäljning, Storgata nL0
Lä n sstyre lse ns be s ut 202O-O7 -Of i ä re n d e 43I-26503 -2020
gällande A29736-2020. Tillstånd till ingrepp inom fornlämningar,
dals Rostock, hunnebyn L:22M ellerud

2020-06-30
2020-06-30

ns tåt
N
av ränna Sto
Begäran om yttrande .258-33852-2020. Tillstånd till tävling 202009-19. lnkl yttrande från SBF. Stängs 2020-09-20
Tillstånd att a nvä nda radiosä ndare. Tillståndets giltighetstid

2020-07-o2

I

KS2O2O/474
KS2O2O/477

KS2O2O/486
KS2O2O/487

KS202O/sO4
KS

2020/s08

KS202O/sLr

KS2O2OlsL2

KS2O2O/,L7
KS

2020/s18

KS2O2O/s22

Ränsn

2020-07 -16- - 2030-r2-3t.

Visstidsanställd drifttekniker till VA-enheten
Dals Rostock - Ledningsförnyelse - Utökad garantitid från 5 år till
1"0 år startdatum 2020-05-28
Tillstånd enligt ordningslagen - Allmän sammankomst - akustisk
m usiku

nderhå

I I

ni ng

vid Högfjä lskyrka n, Kro ppefjä
I

I

I 2O20--O8-O9,

kt. L7.00-18.30
Beslut för kännedom - Samråd enligt miljöbalken för
nyanläggning av elledning och rasering av luftledning mellan
Äsmule och Grönkvisterud, Mellerud kommun
Fullmakt att beställa drivmedelskort för kommunens bilar och
personalkort samt inloggning På Preems portal
Ansökan om att ställa upp en Foodtruck på Köpmantorget i

Mellerud 2020-O8-t4. klockan 11.00-17.00
Omkoppling takvatten 20LS - bekräftelse
Avta : Byggmateria l- Byggva ro r, Ha nd maski ner, Fä rgva ro r,
Golvvaror, kök och Kemiskt tekniska produkter (2020-09-012022-08-31, men möjlighet till förlängning 1+1 år tom 2O24-O831) Leverantör: Urban Strålin Byggvaror aktiebolag, Optimera
Svenska AB, Melleruds Färg AB, Bildelsshoppen Mellerud AB och
O lja n i Mel le rud AB Orga nisationsn u m me r : 556268-7 2L9,
556193-813 4, 5567 63-967 8, s569LL-7 t45 och 55678 1-0006
r{v 2020/83327
llande trans rtdis
rande
ran om
B
Ansökan om tillstånd enligt ordni ngslage n, A47 7 .925I 2O2O
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter'
20
447
anto
Socia ldemokratern
To
Enkät hållbar biltvätt - kommuntävling "årets biltvättarkommun

2020-07-02

2020-09-2r
2020-07-r7
2020-09-23
2020-08-06

2020-08-06

2020-08-06

2020-08-13
2020-08-13

2020-08-L8

I

KS2O2O/s26

KS2O2O/532
KS

2020/s33

K520201548
KS2O2O/s69
KS2O2O/s7O

KS2O20/s74
KS2O2O/s7s
KS2O2O/s77

KS2O2O/s78
KS

2020/s8o

2020-o8-20

2020-08-26
2020-08-25
2020-08-31
2020-09-10

2020".
Förestå nda reänd ringa r Preem Mellerud och Preem Uddevalla

Uppsägning joursamarbete Melleruds kommun och Melleruds
bostäder AB
Offerter samt proj ektavtal inför upprättande av Skogsbruksplan
lnformation arbete på Köp mannebro E45 vecka 41-42
Melleruds kommun söker administratör till
n
dsförvaltni
Samhäll
VA
föreni
Rud's
med
ör
Avtal
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2020-09-ro
2020-09-LL
2020-09-1.1

2020-o9-r5
2020-LO-23
2020-09-1,6

Samhällsbyggnadsförvaltningen
2020 - 06 - o 3- 2020 - ro - 27

- avslutade ärenden
Avslutat datum

Ärendenummer

Ärendemeninq

2020/s83
KS202O/s94
KS 2020/s9s

Avtal: Direktupphandling VA-Material, betong rör samt brunnar
Enkätundersökning om konstgräspla ner i Sveriges komm u ner
Länsstyrelsens delregionala träffar flyttas till våren 2021
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen, penninginsamling på
offentliga platser i Dalsland. Svenska kyrkan. A537.11,6/2020
Beslut om verksamhet, Telaris Förskola. 2020/195,HSK
Direktupphandling träd Tönnersjö plantskola
Förhandling enligt MBL 5 11om förflyttning av medarbetare
inom sa m hällsbyggnadsförvaltningen
Enkät gällande A-traktorer, Sveriges radio P3

KS

KS

2020/60s

2020/606
KS2020/613

KS

KS2O2O/620

K52020/623
KS2020/624
KS2020/625

Överenskommelse gällande jakt Bråna 4:3
Uppsägning av avtal för utbildning av medlemskommunernas
personal i brandkunskap, Norra Älvsborgs

2020-09-21,

2020-09-28
2020-09-28
2020-ro-13
2020-09-29
2020-10-05

2020-r0-07
2020-10-08
2020-10-08
2020-10-08

Rädd n i ngstjä nstfö rbu nd

KS2020/626
KS2O2O/627

KS2O2O/631
KS2O2O/64s

KS2020/646
KS2020/648
KS 2020/6s6
KS2O2O/6s7
KS

2020/6s8

KS

2020/660

KS

2020/66s

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
Projekt TrappaUpp, försäljning bakverk, piroger m.m. och

produkter av tyg. A561.087 /2020
Enkät gällande underhåll av kommunala gator och cykelvägar
Avtal Peab vinterväghållning
lnspektionsrapport Fjärrvärmeverk, Klacken 25. Dnr
2020/968.MT|
Enkät gällande klotter, Sveriges radio
Uppsägning av larmavtal Securitas direct
Frågor gällande vinterunderhåll
Polisanmälan, påkörd stolpe, staket Nordalsskolan. Dnr 5000K1250969-20
Bestridande av vattenavstängning då den inte är meddelad
skälic tid
Polisanmäla n skadegörelse Jä rnvägsstationen. Dnr 5000-

i

K126s400-20
Avta I : Sla m ha ntering frå n Re n i ngsve rk 2020- 10-01.-2025-09-30
med förlängningsoption 2 år tom 2027-09-30
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2020-10-08
2020-10-08
2020-10-09
2020-10-19
2020-10-19
2020-10-19
2020-L0-2L
2020-LO-2L

2020-10-2L
2020-LO-22

2020-ro-26
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2020-to-28

en

ÄRrNor zs

Anmälan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

.

Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, g 148, att bevilja strandskyddsdispens frän 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens anläggande av
två spänger/broar på fastigheten Gunnebyn L:4. Dnr 2020.201.

.

Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, g 149, att bevilja strandskyddsdispens frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
kabelskåp och kabeldragning i mark på fastigheten Hällan L:245. Dnr 2020.216.

o

Byggnadsnämnden beslutade den 23 september ZOZ0, g 150, att bevilja strandskyddsdispens frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation och kabeldragning i mark och vatten på fastigheten Upperud 1:2 m.fl.
Dnr 2020.210.

o

Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, 5151, att bevilja strandskyddsdispens från7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Forsebol 5:19. Dnr 2020.173.

o

Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, g 152, att bevilja strandskyddsdispens frän7 kap. 15 $ miljöbalken, Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (förråd) på fastigheten Forsbo LI.ZL. Dnr 2020.215.

.

Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, g 153, att bevilja strandskyddsdispens frän 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Svankila L:2. Dnr 2020.215.

o

Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, g 154, att bevilja strandskyddsdispens från7 kap. 15 $ miljöbalken, Anmälan avser strandskyddsdispens för
rovdjursstängsel på fastigheten Gunnersbyn L:L9. Dnr 2020.222.

r
.
.

Protokoll 2020-09-24 från direktionen i Fyrbodals kommunalförbund.
Finansiell rapport per 2020-09-30. Dnr KS 2020/BB.
Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, g 173, att bevilja strandskyddsdispens frtnT kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av växthus på fastigheten Assarebyn 3:1.
Dnr 2020.229.

o

Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, g 174, aft bevilja strandskyddsdispens från7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ransberg 1:103. Dnr 2020.245.

o

Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, g 175, att bevilja strandskyddsdispens från7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Ryr t:6O. Dnr 2020.247.
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Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aKuella frågor
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Rappofter
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

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