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DATUM
PLATS

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tisdagen den 20 april 2021, klockan 08.00 – 14.00 OBS!!!

Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och via Microsoft Teams

Ledamöter
Morgan E Andersson
Eva Pärsson
Daniel Jensen
Michael Melby
Ulf Rexefjord

(C)
(M)
(KD
(S)
(SD)

Ersättare
Peter Ljungdahl
Mohamed Mahmoud
Jörgen Eriksson
Thomas Hagman
Liselott Hassel

(C)
(MP)
(KIM)
(S)
(SD)

OBS! På grund av rådande pandemiläge genomförs sammanträdet via Microsoft
Teams för alla förutom ordförande och 1:e vice ordförande samt kommunchef och
sekreterare.
Övriga
Karl-Olof Petersson
Ingrid Engqvist

kommunchef
chefssekreterare

• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Michael Melby (S)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)
• Tidpunkt för protokollets justering – 21 april 2021, klockan 09.00
Ärenden
Nr
1
2
3

Rubrik
Svar på Vattenmyndighetens samrådsremiss
kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer
Projekt Kokgryta Skållerudshemmet, startbesked

Kommentar
Anders Broberg, kl. 08.05
www.vattenmyndigheterna.se/sam
rad
Martin Zetterström, kl. 08.30
Magnus Olsson
Arbetsmaterial
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds Patrik Storm, kl. 08.40
kommun, revidering
Magnus Olsson

Sida
3
10
13

4

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud,
årsredovisning 2020

Elisabeth Carlstein, kl. 08.45
BILAGA

21

5

Personalfrågor

Jeanette Sjölund, kl. 09.00

25

6

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

Anna Granlund, kl. 09.30
Dovile Bartuseviciute

26

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

7
8
9

Regler för driftbidrag till bygdegårdar och
allmänna samlingslokaler i Melleruds kommun
(f.d. drift- och hyresbidrag)
Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag för
lokala föreningar inom Mellerud kommun
(tidigare kommun bygdepeng), revidering
Antagande av detaljplan för Sapphult
verksamhetsområde (Sapphult 1:3)

Anna Granlund
Dovile Bartuseviciute

47

Anna Granlund
Dovile Bartuseviciute

59

Jonas Söderqvist, kl. 10.20 Maria
Wagerland
BILAGA och Arbetsmaterial
Planprioritering 2021
Jonas Söderqvist, kl. 10.35
Maria Wagerland
BILAGA
Svar på remissen - Tillgängliga stränder – ett mer Jonas Söderqvist, kl. 10.50
differentierat strandskydd (SOU 2020:78)
Maria Wagerland
www.regeringen.se/rattsligadokument/statens-offentligautredningar/2020/12/sou-202078/

70

12

Vindkraftverket Sunnanå 1:2

Maria Wagerland

95

13

Tillväxtfrågor

Maria Wagerland

99

14

Tanja Mattsson, kl. 11.30
Karl-Olof Petersson

15

Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt
verksamhetsområde – Melleruds och Bengtsfors
kommuner
Aktuella frågor

16

Rapporter

17

Digital motor Fyrbodal – delrapport Melleruds
kommun

10
11

Ordföranden

73
75

100
106
107

/

2

Sara Herrman, kl. 13.00-13.45
Torbjörn Svedung
Karl-Olof Petersson
Anders Pettersson
Tanja Mattsson
Magnus Olsson
BILAGOR

Chefssekreterare
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Dnr KS 2020/801

Svar på Vattenmyndighetens samrådsremiss kring förvaltningsplan,
åtgä rdsprog ra m och m i ljökva I itets norm er 2021-2027
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets
vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, infor vattenarbetet 202L-2027. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 2020 - 30 april
2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den
30 april 2021.
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik,
som styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra
vattenkvaliteten ivattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viKig del i
arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner
ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att
beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt.

Beslutsunderlag

.

Remiss Samråd inom vattenförvaltningen iVästerhavets vattendistrikt
länk www.vattenmvndig heterna,se/sam rad

T1änsteskrivelsen och förclag till yttrande kommer att skickas ut
arbetsutskottets ledamöter/ercäItare så snart de är klara.
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Samråd inom vattenförualtning i Västerhavets

vattendistrikt
Länsstyrelsen i Västra Götalands läry som också är Vattenm;mdighet i Västerhavets

vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplary åtgärdsprogram,
miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför
vattenarbetet 2021,-2027. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 2020-30 april
2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast
den 30 april 2021.
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som
styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbätfra
vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i
arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner,
ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in sympunkter från olika aktörer så att
beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda och
förankrade beslut har vi bättre förutsäthringar att bevara och förbättra Sveriges vatten.
Samrådet kungörs i dagstidningar inom vattendistriktet sista veckan i oktober 2020.
Samrådshandlingama finns på vattenmyndigheternas webbplats:
www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Handlingama finns även tillgåingliga hos samtliga
kommuner och länsstyrelser inom distriktet.

Under samrådsperioden genomförs andra samråd som berör Vattenmyndighetens arbete.
Havs- och vattenm5mdigheten samråder om förslag till åtgärdsprogram enligt
havsmiljöförordningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (se information på
wlvw.havochvatten.selremiss-åph2020)

I slutet av detta missiv finns en lista över samrådsinstanser som har fått särskild inbjudan att
delta i samrådet. Men alla som vill får lämna synpunkter! Sist i missivet redovisas också i
vilka tidningar samrådet har kungjorts.

Kortare samrådstid förvatten med påverkan från vattenkraft
För några vatten-förekomster kommer samrådet att starta senare och pågå kortare tid, från och
med 1 mars 2021 till och med 30 april 202L. Denna kortare samrådstid gäller bara de
vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som
påverkas av vattenkraft och som ska omprövas ären2022-2024 enligt "Nationell plan för
omprövning av vattenkraft", NAP. Regeringen beslutacle om NAP 25 juni 2020 och
Vattenmlmdigheten behöver följa tidsplanen med översyn av vattenkraftens påverkan
inklusive eventuella KMV-utpekanden och undantag. Normer för dessa vatten kommer att
vara uppdaterade och ingå i samrådet från den L mars 2021,. En separat kungörelse gällande
samrådstiden för dessa vattenförekomster kommer att publiceras i februari 2021.
För vattenförekomster som påverkas av vattenkraftverk med prövningsår senare än2024,
kommer översynen att göras senare och i god tid innan respektive prövningstillfälle.
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Detta material ingår i samrådet
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Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas och
förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut rikhringen för förvaltningen av vattenmiljön
distriktet på både kort och lång sikt. Förvaltningsplanen för 2021-2027 är indelad i tio kapitel
plus ett antal bilagor. Tillsammans med miljökvalitetsnormema och åtgärdsprogrammet är
förvaltningsplanen vattenmyndighetemas viktigaste verktyg för att kunna genomföra
vattendirektivet i Västerhavets vattendistrikt.
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Miljökvalitetsnormer säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt och är målet
för förbättringsåtgärdema i åtgärdsprogrammet. Vattnets kvalitet bedöms efter många
faktorer, både ekologiska och kemiska. Normalt sett ska en vattenförekomst nå minst "god
status". Ibland finns det dock anledning att göra undantag och tillåta att vattnet inte behöver
nå upp till god status, eller att god status ska nås vid en senare tidpunkt. Vattendelegationen i
vattendistriktet beslutar om miljökvalitetsnormema som publiceras på webbplatsen
vattenmymdighetema.se. Kapitel 7 i förvaltningsplanen beskriver mer hur
miljökvalitetsnomrema fu ngerar.
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Åtgärdsprogrammet talar om för myndigheter och kommuner vad de behöver göra för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa åtgärder är av administrativ art, vilket ofta
innebär att myndigheter och kommuner i sin tur stiiller krav på olika aktörer att vidta fysiska
ätgärder som förbättrar vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även de
samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärdema liksom de förvåintade konsekvensema för

miljön.

Förslag

till delföwaltn i ngsplan med åtgä rd er mot vatten brist och torka

Delförvalnringsplanen innehåller en beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist.
Vad är det som orsakar vattenbrist och vilka effekter ger det i samhället? Planen beskriver vad
som sker för att åtgärda och förebygga problemen, inte minst inom vattenförvaltningsarbetet.
Den innehåller också förslag till ytterligare åtgärder, utöver de som finns i distriktets
åtgärdsprogram för vatten. Dokumentet ger också en internationell utblick och en bild av hur
ett framtida klimat kan påverka vattenbristen.
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Miljökonsekvensbeskrivningen till Åtgärdsprogram202'1.-2027 identifierar och beskriver den
betydande miljöpåverkan som det kan medföra att genomföra åtgärdsprogrammet.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att revideras efter samrådet. Synpunkter som
gäller miljökonsekvenserna kommer istället att beaktas vid beslut om att fastställa
åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer.
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Underlagsmaterial ti I I sam rådet
I Vatteninformationssystem Sverige SZISS) kan du hitta mycket av det underlag sorn
Vattenmyndigheten har använt för att ta fram samrådshandlingama. Underlaget utvecklas
och förbättras kontinuerligt.

Samrådsmöten
Vattenmvndieheten planerar att anordna samrådsmöten. På u,r++r.r.attenmrmdishetema.se
finns mer information. På grund av pandemisituationen som råder när detta skrivs så kan
Vattenmyndigheterna välja att genomföra samrådsmöten digitalt.

Lämna synpunkter digitalt
Nu är det dags aft tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning.
Vattenmyrrdigheten kommer sedan att sammanställa alla inkomna synpunkter odr bedöma
vilka evenfuella förändringar som behöver göras. Exempelvis kan det vara någon fråga vi
behöver arbeta mer med, eller om något behöver förfydligas. Vattendelegationen inom
respektive distrikt kommer sedan att besluta om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2A27.
Dina sprpunkter ska ha inkommit till Vattenmyndigheten senast 30 apilå02l.Inforrration
om hur du lämnar syrpunkter hittar du på wr*w.vattenmyndighetema.se/samrad. Föli
instruktionema på hemsidan. Du kan tycka till om hela eller delar av samrådet.
Har du inte tillgång till intemet går detbra att skicka in dina handlingar med vanlig post. Det
är viktigt att du anger diarienumret så att vi vet att ditt svar gäller just vårt vattendistrikt. Vi
uppskattar om dina ryzrpunkter kan fii,lja samrådsdokumentets disposition. Adressen är:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Samrå dssvar dm 537 47 542-2020

Att Vattenmymdigheten i Västerhavet
403 40 Göteborg

Tillsammans vämar vi vattnets värden!

Anders Danielsson
Landshövding i Västra Götalands län
Ordförande i vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt
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Sändlista
Regeringskansliet
Finansdepartementet

Miljödepartementet
Näringsdepartementet

Domstolar
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Växjö ringsrätt och Östersunds tingsrätt

Centrala myndigheter
Naturvårdsverket
Nafurhistoriska riksmuseet
Riksantikvariedmbetet

Bergsstaten

Boverket
Energimyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Försvarsmaktery Högkvarteret
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Sametinget

Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens geotekniska institut

fordbruksverket

Svenska Kraftnät

Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut (SMHD

Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen

beredskap (MSB)

Länsstyrelser
Llinsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen i ]ämtlands län

Länsstyrelsen
Liinsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i |önköpings liin
Länsstyrelsen i Kronobergs län

i Skåne liin
i Värmlands län
i Västra Götalands län
i Örebro län

Kommuner
Ale kommun

Borås Stad

Falkenberg kommun

Alingsås kommun

Båstad kommun

Falköpings kommun

Alvesta kommun

Dals-Eds kommun

Filipstads kommun

Arvika kommun

Degerfors kommun

Forshaga kommun

Bengtsfors kommun

Eda kommun

Färgelanda kommun

Bjuv kommun

Eslöv kommun

Gislaved kommun

Bollebygds kommun

Essunga kommun

Gnosjö kommun
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Grums kommun

Laholm.kommun

Svalövs kommun

Grästorps kommun

Laxå kommun

Svenljunga kommun

Gullspångs kommun

Lekebergs kommun

Säffle kommun

Göteborgs Stad

Lerums kommun

Tanums kommun

Götene kommun

Lidköpings kommun

Tibro kommun

Habokommun
Hagfors kommun

Lilla Edets kommun

Tidaholms kommun

Ljungby kommun
Ludvika kommun

Tjömskommun

Lysekilskommun
Malung-Sälens kommun
Mariestads kommun

Tranemo kommun

Halmstad kommun
Hammarö kommun
Helsingborg Stad
Herrljunga kommun

Hjokommun

Markaryd kommun
Marks kommun
Mellerudskommun

Torsby kommun

Trollhättans Stad
Töreboda kommun

Uddevalla kommun
tllricehamns kommun

Hylte kommun
Hällefors kommun
Härrydakommun
Hässleholm kommun

Mullsjökommun
Munkedals kommun

Vansbro kommun

Höganäs kommun

Munkfors kommun

Högsby kommun

Mölndals Stad

Hörbykommun

Nora kommun

Höörkommun
Jönköping kommun
Karlsborgs kommun
Karlskoga kommun
Karlstad kommun

Nässjö kommun

Partille kommun

Kilkommun

Skövde kommun

Klippans kommun

Sotenäs kommun

Varbergkommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Vämamokommun
Växjökommun
Åmålskommun
Å4angs kommun
Åstorp kommun
Ätmtruttkommun
Ängelholm kommun

Kristianstad kommun

Stenungsund kommun

Öckerö kommun

Kristinehamns kommun

Storfors kommun
Strömstads kommun
Sunne kommun

Örebro kommun

Göta AIvs Vattenråd

Ringsjöns Vattenråd

By- och borgviksälvens Vattenråd Himleåns Vattenråd

Rönneåns Vattenråd

Orust kommun
Perstorp kommun
Skara kommul

Kungsbacka kommun

Kungälvs kommun

Vaggeryd kommun
Vara kommun

Örkelljunga kommun

Vattenråd
Alsterälvens
Bäveåns

Vattenråd

Vattenråd

Dalbergså/Flolmsåns

Kattegatts kust Vattenråd

Vattenråcl Klarälvens Vattenråd

Skintans vattenråd
Stensåns Vattenråd

Dalslands kanals Vattenråd och UyKpqgdsållkoåns WFA/R

Strömsåns Vattenråd

Enningdalsälven
Fylleåns Vattenråd
Genevadsåns Vattenråd
Gullmams Vattenråd
Gullspångsälvens VR/WF

Lagans Vattenråd

Suseåns Vattenråd

Lygnems Vattenråd

Säveåns Vattenråd

Mölndalsåns Vattenråd

Tidans WF/VR

Nissans Vattenråd

Vattenrådet för Bohuskusten

Norsälvens Vattenråd

Vattenrådssamverkan Väst
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Vegeåns Vattenråd

Vänerns sydöstra tillflödens Vatteilrådns Vattenråd

Viskans Vattenråd

Vänems

WF/VR

TURs Vattenråd

Tidningar där samrådet har kun$orts
Arbetarbladet

Karlskoga Tidning

Smålands-Tidningen

Arvika Nyheter
Avesta Tidning

Katrineholms-Kuriren

(Eksjö)

Kristianstadsbladet

Smålänningen

Barometem/Oskarsham
ns-Tidningen

Ljusdals-Posten

Sundsvalls Tidning

Blekinge Låins Tidning,

BLT

Svenska Dagbladet

Ljusnan

Lokalfidningen

Sydsvenskan

Länstidningen

Sydöstran

Bohuslänningen

Södertälje

Söderhamns-Kuriren

Borlänge Tidning

Södermanlands

Borås Tidning

Länstidningen
Östersund

Bärgslagsbla det/Arboga

Mariestads-Tidningen

Södra Dalarnes Tidning

Tidning
Dagens Nyheter

Mora Tidning
Motala & Vadstena

Dala-Demokraten

Tidning

Tidningen Härjedalen
Tidningen
Ångermanland

Dalslänningen

Nerikes Allehanda

Tranås Tidnirig

Enköpings-Posten

Norra Skåne

Trelleborgs Allehanda

Eskilstuna-Kurireru

Norrboftens-Kuriren

Ttela

Strengnäs tidn.

Norrköpings tidningar

Ulricehamns Tidning

Fagersta-Posten

Norrl2indska

Falköpings Tidning

Socialdemokraten, NSD

Upsala Nya Tidning
Vestmanlands Läns

Falu Kuriren

Nya LidköpingsTidningen

Tidning VLT

Nya Ludvika Tidning
Nya Wermlands-

Vimmerby

Tidningerl NWT

Värmlands Folkblad

Nynäshamns Posten

Vi!444oNy_hq!e1

Piteå-Tidningen

Västerbottens-Kuriren

Sala Allehanda

Västerviks-Tidningen

Filipstads Tidning
Folkbladet
Folkbladet Norrköping
Gefle Dagblad
Gotlands Allehanda
Gotlands Tidningar
Göteborgs-Posten

Skaraborgs Allehanda

Hallands Nyheter

SLA

Hallandsposten
Helsingborgs Dagblad,
NST, LP

Skaraborgs Läns

Tidning

Hudiksvalls Tidning

Smålands Dagblad

Jönköpings-Posten

Smålandsposten

Skånska Dagbladet

Karlskoga Kuriren
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Nyheter

Vetlanda-Posten

TidningKinda-Posten

Västgöta-Bladet
Ystads Allehanda

Ölandsbladet
Ömsköldsviks
Allehanda
Östersunds-Posten
Östgöta
Correspondenten
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ARENDE 2

Projekt Kokg ryta
Förslag

Dnr KS 202L1209

Skå I Ie rudshem

met, sta ft besked

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet
Kokgryta Skållerudshemmetoch lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Vi är i behov av att byta en 100 liters kokgfia på Skållerudshemmet. Den har blivit utdömd av
besiktning från Kiwa. Det har gått ett litet hål i grytan och detta är farligt för arbetsmiljön

eftersom det är et tryckkärl.
Syftet är att få en fungerande kokgryta på 100 liter som äldreomsorgens/skolans maten skall
tillredas i.
Svensk storköksservice kommer att transportera och installera den nya grytan på befintlig plats

i köket.
Inköpet sker på befintliga avtal inom SKL Kommentus och upphandling behövs inte
Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.

Projektet beräknas pågå från 1 till 30 september 2020.

Beslutsunderlag

e Projektbeskrivning med kostnadskalkyl,
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsmaterial
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhä llsbygg nadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
2021-04-07

Diarienummer
KS 202L1209

Sida

1 (1)

Komm unstyrelsens arbetsutskott

Projekt Kokgryta Skållerudshemmet
Förslag

till beslut

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

Sammanfattning av ärendet
Vi är i behov av att byta en 100 liters kokgryta på Skållerudshemmet. Den har blivit utdömd av besiKning

från Kiwa. Det har gått ett litet hål i grytan och detta är farligt för arbetsmiljön eftersom det är et
tryckkärl.
Syftet är att få en fungerande kokgryta på 100 liter som äldreomsorgens/skolans maten skall tillredas i.
Svensk storköksservice kommer att transpoftera och installera den nya grytan på befintlig plats i köket.
Inköpet sker på befintliga avtal inom SKL Kommentus och upphandling behövs inte

Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.

Projektet beräknas pågå från 1 till 30 september 2020

Beslutsunderlag

r

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl

Maftin Zetterström

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

En

hetschef Kost/service

Beslutet skickas till
Samhä llsbyggnadschefen

Enhetschefen Kost/service
Ekonom sam häl lsbygg nadsforvaltn ingen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

11

kommunen@mellerud.se

PROJ EKTBESKRIVNING - Investeri ngsprojekt
Underlag för igångsättningsbeslut av behörig nämnd,

projekt:

Kokgryta Skållerudshemmet

Bakgrund/Inledning
Vi är i behov av att byta en 100 liters kokgryta på Ståtterudshemmet. Den har blivit utdömd av
besiktning från Kiwa. Det har 9ått ett litet hål i grytan och detta är farligt för arbetsmiljön eftersom
det är et tryckkärl.

Syfte/Mål
Syftet är att få en fungerande kokgryta på
tillredas

f OO

liter som äldreomsorgens/skolans maten skall

i.

Metod
Svensk storköksservice kommer att transportera och installera den nya grytan på befinttig plats

köket.

Finansiering av kapital- & driftskostnader
Finansieras inom befintlig driftsbudget.

Tidsram
Projektstart
Klaft:

I2O2t-04-0tl
[202 1-0s-3 1]

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

Upphandlingsfrågor:
Avtalsfrå9or:
Sakfrågor: Marti n Zetterström

12

i

MEIIERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lsefö rva ltn

FöREDRAGNINGSTISTA
i

ng
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en

ARENDE 3

Dnr KS 202L/214

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun,
revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun
med föreliggande förslag till ändring under $ 20, fjärde stycket:
Nuvarande lydelse: Under tidsperioden från och med den I maj till och med den 31 september
får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplaBer (se 3 $). Det ska vid dessa badplaBer
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar.
Ny lydelse: Hundar ska alltid uara kopplade på de kommunala badpla9erna och får endast bada
på de badplaBer där det tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas inom områden för de
allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvik, Näs badplats och Sundserud under tiden
1 maj - 30 september.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att $ 20 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras
att hundar tillåts vistas året runt inom de anvisade områden i anslutning till de kommunala
badplatserna. Det kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna
badplatserna. Aven en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp.

så

Beslutsunderlag
o Förslag till reviderade Föreskrr'fter för Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds

o

kommun.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS

Samhällsbygg nadsförvaltningen

KOMMUN

Diarienummer
Datum
202r-04-09 KS202rl2r4

Sida

r

(2)

Kommunstyrelsen

Förslag om tilläggsbeslu$ ändrad föreskrift för Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om att upprättat förslag till tilläggsbeslut om
ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter fcir Melleruds kommun.
Föreskriften som lyder " Under tidsperioden från och med den 1 maj till och
med den 31 september får inte hundar vistas på Melleruds kommuns
badplatser (se 3 $). Det ska vid dessa badplatser frnnas tydlig skyltning om
förbud av hundan "ändras till " Hundar ska alltid vara kopplade på de
kommunala badplatserna och får endast bada på de badplatser där det
tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen"
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får idag hundar inte bada på
de al män na badplatserna. Sa m hä lsbyggnadsförva ltn i ngen föreslår att
foreskrifterna ändras så att hundar får bada på de allmänna badplatserna
men på bestämda platser.
I

I

Beslutsunderlag
Föreskrifter för Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds
kommun.

.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas
inom områden för de allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvik,
Näs badplats och Sundserud under tiden 1 maj - 30 september.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att $ 20 i de kommunala
ordningsföreskrifterna ändras så att hundar tillåts vistas året runt inom de
anvisade områden i anslutning till de kommunala badplatserna. Det
kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna
badplatserna. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltn ingen

Storgatan 13

0530-180 00

ss02-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post

14

kommunen@mellerud.se
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Sam hä I lsbygg nadsförvaltn i ngen

KOMMUN

Datum
2o2L-04-09

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Diarienummer

Sida

KS202U2L4

2 (2)

0530-18394
patrik. storm@ mel lerud.se

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.
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Titel

ALLMANNA LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR MELLERUDS KOMMUN
Fastställd av KF E 23
Ersätter 6 30/2013

Den 22 alrl20L4
Utbytt den

Sida

Siqn

1:5

Melleruds kommun föreskriverföljande med stöd av 1 $ förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993 : LGLT).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1g
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns
3 kap ordningslagen (1993:t617).

i

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Melleruds kommun ska upprätthållas.

2S
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt
1 kap 2 $ första stycket 1- 4 ordningslagen, om inte annat anges.
För områden som Melleruds kommun har upplåtit till torghandel gäller också Mellerud
kommuns föreskrifter om torghandel. För uteserveringar gäller även riktlinjer för
uteserveringar i Melleruds kommun. När det gäller lagen om gångbanerenhållning och
skyltning fin ns ytterli gare föreskrifter.

35
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2
$ andra stycket ordningslagen ska följande områden jämställas med offentlig plats:

e
.
.
.
.
.
.
.

Melleruds Resecentrum med vänthall. (Allmänheten har endast tillträde till vänthallen
under angivna öppettider. Om en obehörig bereder sig tillträde till vänthallen under
övrig tid faller detta under brottsbalkens bestämmelser om olaga intrång.)
Sunnanå hamn
Dalsland Center
Fastigheten Nornan 2 (Tingshuset)
Följande skolgårdar: Nordalsskolan, Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet,
Karolinerskolan, Fagerlidskolan, Dals Rostocks skola, Åsens skola och Åsebro skola
Följande idrottsanläggningar: Rådavallen, Brunnsvallen, Håvåsen samt Rudevi
Följande kommunala badplatser: Vita Sannar, Strömmersvik, Näs badplats och
Sundserud
Följande motionsspår belåget i: Äsensbruk, Dals-Rostock och Vita Sannar

45
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 S, LO 5, 11 9, 12 $ och 13 $,
15 5, 16 $ och 17 5, bör berörda förvaltningar inom Melleruds kommun ges tillfälle att
yttra sig.

Lastning av varor

ss

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig for åtgärden
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter
genom damm, spill eller Aåtigt tut<t.

16

MELLERUDS KOMMUN

KOM MU NAL FORFATTNINGSSAM LING

Flik

o

Titel
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Den 22 april2OL4
Utbytt den
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Siqn

2:5

Avlastning och tillfällig uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.

Schaktning, grävning och dylikt

6S

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt
att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7E
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske mellan kl. 22.00 och kl. 07.00 utan
polismyndighetens tillstånd.

Containrar

85
Tillstånd till uppställning krävs enligt 3 kap 1$ ordningslagen. Ägaren eller
nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn,
adress och telefonnummer.

Vid utplacering av containrar ska brandskyddsaspekter beaktas och hänsyn ska tas till
framkomligheten och tillgänglighet för motor-, gång- och cykeltrafiken.

Markiser, flaggor och skyltar

es
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana
(trottoar) eller cykelbana på lägre höjd än 2,60 meter eller över en körbana på lägre höjd
än 4,50 meter. För skyltning inom detaljplanelagt område krävs bygglov.

Skyltning med hänsyn till funktionshindrade

105
För uppsättning av anordning som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet
på offentlig plats krävs tillstånd från polismyndigheten, (SFS 1998:814).
Skyltning av detta slag ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med

hänsyn till möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att
använda området. (PBL 2010:900, kap 2, 6 S, punkt 7)

Affischering
11

S

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig
plats.
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningarsom är avsedda för detta ändamå|. Inte heller krävs tillstånd för
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

L2E

o

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till p ersoner pa
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande, utan tillstå nd av
polismyndigheten.

Insamling av pengar

135
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

145
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats, annat än i samband med
tillåten servering. Förbudet gäller fer på allmän plats samt inom de områden som nämns
i 3 $ samt kommunala lekplatser.

Ambulerande försäljning

ls5

Arnbulerande försäljninq på offentlig plats, enligt 3 5, kräver tillstånd från
polismyndigheten

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

165
Enligt 3 kap 7 $ ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten. platsens belägenhet och
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom.

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom ett
avstånd av 100 meter från sjukhem, ålderdomshem, begravningsplatser och
kyrkogårdar, dels i syfte att upprätthåtla den allmänna ordningen, dels i syfte att
förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.
Raketer och andra pyrotekniska varorfår inte införas av åskådare på Melleruds kommuns
idrottsarenor under pågående arrangemang.
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Sprängning och skjutning med eldvapen och dylikt

17g
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen. Tillstånd
krävs även för användning av luftvapen, fjädervapen och paintballvapen.

Badförbud

185
Bad är förbjudet i slussområden i Dalslands kanal inom Melleruds kommun och i närheten

av markerade elkablar.

Hundar

res
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 20-21 gg. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund/assistanshund tillsammans med
synskadad person eller för polishund i tjänst. Förare av assistanshund ska kunna uppvisa
godkänd tjänstelegitimation för sig själv och för hunden efter avlagd och avklarad
examen.

20s
Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats enligt 3 g, inom utmärkt område på Oifogad
karta (bilaga 1), på begravningsplatser och kyrkogårdar samt i kommunala parker.

Tikar ska under löptid håttas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
På plats där hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer eller annan vedertagen ID-märkning så som chips eller

tatuering.
t.tnder tidsperioden från och rned den 1 maj till oeh rned den 31 septernber får inte
hundar vistas på metleruds komrnuns badplatser (se 3 5). Det ska vid dessa badplatser
finnas tydlig skyltning onr förbud av hundar.

21

S

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser nämnda i 3 5, inom
utmärkt område enligt bifogad karta (bilaga 1), längs allmänna vägar samt i kommunala
parker och kommunala planteringar.
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Camping

228
Camping får endast förekomma på Oe platser som är anvisade för camping.

Ridning

235
Ridning är förbjuden i samtliga skid- och motionsspår i Melleruds kommun om inte annat
an9es.

Avgift för att använda offentlig plats

248

Föränvändning av offentlig plats och område som Melleruds kommun jämställt med
sådan plats, enligt bifogad karta (bilaga 1), har Melleruds kommun rätt att ta ut en avgift
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

överträdelse av lokal ordningsföreskrift

2ss
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av de ovan nämnda
föreskrifterna kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 $ andra stycket ordningslagen

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2007.

20
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ARENDE

4

Samord

n

Förslag

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

gen

202L-O4-L3

Dnr KS 202L/208
i

ngsförbu ndet Vä nersborg / Mel lerud, å rsredovisn

i

n

g 2O2O

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1.

god kä n ner Sa mord ningsförbundet Vä nersborg/Mel lerud

2.

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,

å

rsredovisn ing för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksa m hetsberätte lse och revision sberätte lse f ör 2020.
Förbu ndets revisorer ha r gra nskat

å

rsredovisn i ngen och til lstyrker

a

nsva

rsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr. Det positiva resultatet
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 o/o. Detta är
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget kapital
för samordningsförbund. På lång sikt förväntas förbundet hålla sig inom ramen för vad det
nationella rådet rekommenderar, då det i verksamhetsplan och budget för 202L finns ett
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet.
Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud,
Arbetsrehabteamet Ät<R, Stöd för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020,
ALL-In för utrikesfödda främst krrinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-O,

Beslutsunderlag

.
.
o

Samordningsförbundets iVänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse

för är 2020.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 202I-03-23, 9 4.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Datum
202L-04-07

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2021/208

1 (1)

Kommunfullmäktige

Sa

mord

Förslag

n

ingsförbu ndet Vä nersborg / Mel Ierud, å rsredovisn i ng 2O2O

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1,

god kä n ner Samord

2.

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

n

i

ngsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud

å

r-sredovisn i ng för

år 2020

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verkamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2020.
Förbu ndets revisorer ha r

g ra

nskat å rsredovisningen och

ti

I

lstyrker a nsvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr. Det positiva resultatet
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 o/o. Detta är
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget
kapital för samordningsförbund. På lång sikt förväntas förbundet hålla sig inom ramen för vad
det nationella rådet rekommenderar, då det i verksamhetsplan och budget för 202L finns ett
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet.
Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud,
Arbetsrehabteamet Ät<R, Stöd för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020, ALL-In
för utrikesfödda främst kvinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-0.

Beslutsunderlag

.
.

Samordningsförbundets iVänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2020.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 202L-03-23, S 4.

Karl Olof Petersson

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

Kommunchef

Beslutet skickas

till

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförvaltn ingen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www,mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
kommunen@mellerud.se
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Från: Ann Kickeus <Ann. Kickeus@trollhattan.se>

Skickat: den 6 april 2O2t L6:42
l:' koncernkonto ret.d ia rium @vgregion.se';'a nn i ka.ek@vgregion.se';
'koncernekonomi@forsakringskassan.se';'Silvija Mehrstam'<silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se>;
'eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se'; 'Lantz Sofia (1485)'<sofia.lantz@forsakringskassan.se>;
'hsn.norra@vgregion.se'; Kommunen <kommunen@mellerud.se>; 'kommun@vanersborg.se'
<kommun@vanersborg.se>
Ämne: Ärsredovisning2O2O med bilagor Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud
Til

Hej medlemmar

till

Samordningsforbundet Vänersborg och Mellerud!

Håir kommer 2020 ars årsredovisning med bilagor. Tacksam for återkoppling angående beslut om
ansvarsfrihet. Behöver ni mer eller undrar över något så hör gärna av er.

Samordningsforbundet /Ann Kickeus

Ann Kickeus
Förbundschef för:
mord ningsförbundet Trollhättan,
46183 Trollhättan

Sa

Li

lla Edet och

G

rästorp

samt:
Sa

mord

n in

gsfö rbu nd et Vä n ersbo rg/Me I le rud

c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 Trollhättan
Besö ksa d ress: öste rlå ng galan

47 i Trol hätta
I

n

Telefon: 0520-496949
www.softleg,se
www.samverkanvg.se
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SAMORDN INGSFöRBU

N

DET VÄN ERSBORG/M ELLERU D

PROTOKOLLs utdrag
Styrelsemöte Samord n i n gsförbu n det Vä nersborglMellerud
den 23 mars 2021
Dag: Tisdag den 23 mars 2A21
Tid: 9.00 - 12.00
Plats: Österlånggatan 47 i Trollhättan samt Teams

Närvarande ledamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz

(FK)

Ersättare:
Joakim Sjöling
Daniel Jensen

(vGR)
(Melleruds kommun)

(vGR)
(AF)

(Vänersborgs kommun)

deltar via Teams

deltar via Teams
deltar via Teams

Övriga:

Ann Kickeus, förbundschef
Martin Jansson, verksamhetsutvecklare
Nina lsoaho, ekonom
Asa Berner, samordnare VIN projektet

deltar via Teams $ 1-4
deltar vid $ 5

$ 4 Arsredovisning med bilagor 2020
Arsredovisning for verksamhetsåret 2020 med bilagor har sånts ut inför dagens möte. KPMG
har granskat verksamheten samt därefter upprättat en granskningsrapport som styrelsen fått
utsänt för läsning inför mötet. Ett digitalt avrapporteringsmöte tillsammans med KPMG, vald
revisor, förbundets ekonom från Västra Götalandsregionen och förbundschef har genomforts
den 11 mars, Förbundschef och ekonom beskriver årsredovisningen i ett bildspel som avslutas med ett forslag till beslut.

Styrelsen för Samordningsforbundet Vänersborg och Mellerud beslutar:
att godkänna för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upprättad
årsberättelse och årsredovisning 202A med bilagor

att årsredovisning för 2020 samt dess bilagor skall överlämnas till förbundets
medlemmar; Vänersborgs kommun, Melleruds kommun, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen samt till Västra Götalandsregionel,

Trollhättan 30 mars

. j.r)';'.'

'
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Ann Kickeus / förbundschef

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

i

n

2027-04-13

gen

Äneroe s

Personalfrågor
Förclag

till beslut

Arbetsutskottet godkä nner redovisni ngen

.
.

Arbetsmiljöutbildning
Löneöversyn 2021

-

-

:

steg 2.

helhetsbild efter att alla avtal är klara

Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor.
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

202L-O4-t3

Änrnor s
Ri

ktl i njer

Förslag

Dnr KS 2021124

för

ha nd Iä gg n ing

av

pa

rkeri ngstil lstå nd för rörelsehi ndrade

till beslut

Kommunstyrelsen fastställer förslag till riKlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade,

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Det finns ett behov av sådana riKlinjer för att informera medborgarna om ansökan och
handläggning av parkeringstillstånd samt för att verka för att varje ansökan handläggs på ett
lilwärdigt sätt.
Den 9 februari 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet om
förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrad, Förvaltningen fick i uppdrag att
skicka förslaget på remiss till medlemmarna i det Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
f u n ktio ns h i nderrådet.

Den24 februari besökte förvaltningen Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
funktionshinderrådet. På dessa möten framfördes inga synpunkter annat än att deltagarna
önskade få möjligheten att inkomma med skriftligt remissvar, Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats.

Beslutsunderlag

o Förslag - Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
o Bilaga L.TSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
. Sammanställning av remissvar från medlemmar i Kommunala funktionshinderrådet och
Kommunala pensionärsrådet samt kommentarer och förslag till åtgärder avseende förslag till

o

ri

ktl

injer för

pa

rkeringstil lstå nd för rörelseh ind rade.

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Genomförda förändringar jämfört med remissvercionen framgår av föreliggande
förclag och framgår med "spåra ändringarfunktionen",
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för
handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Det finns ett behov av sådana riktlinjer för att informera medborgarna om ansökan
och handläggning av parkeringstillstånd samt för att verka för att varje ansökan
handläggs på ett likvärdigt sätt.
Den 9 februari 2O2L beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera
ärendet om förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Förvaltningen fick i uppdrag att skicka förslaget på remiss till medlemmarna i det
Kommunala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet.

Den24 februari besökte förvaltningen Kommunala pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet, På dessa möten framfördes inga synpunkter
annat än att deltagarna önskade få möjligheten att inkomma med skriftligt
remissvar. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats.
Genomförda förändringar jämfört med remissversionen framgår av föreliggande
förslag och framgår med spåra ändringar-funktionen.

Beslutsunderlag
o Förslag - Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för

o
o

rörelsehindrade.
Bilaga L.TSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd
ftr rörelsehindrade.
Sammanställning av remissvar från medlemmar i Kommunala
funktionshinderrådet och Kommunala pensionärsrådet samt kommentarer
och förslag till åtgärder avseende förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd
för rörelsehindrade,

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Beskrivning av ärendet
Bakorund
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter
om parkering på allmän plats i Sverige. Tillståndet syftar till att göra samhället
tillgängligt för alla och gäller även i de flesta länder i Europa. Beslut om
pa rkeringstillstånd fattas en ligt trafikförordningen 1 3 kap. ( I 998 : I 2 76)
samt transportstyrelsens föffattn ingssamling (TSFS 2009 : 73).
Enligt nämndens reglemente (11 $) är kommunstyrelsen är trafiknämnd och fullgör
de trafikuppgifter som avses i 1 $ lagen (SFS 1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor, Kommunstyrelsen har genom sin delegationsordning delegerat till
enhetschefen för medborgarkontoret att besluta om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (H 27. 1).
Den 9 februari 202L beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera
ärendet om förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Förvaltningen fick i uppdrag att skicka förslag till riktlinjerna för parkeringstillstånd
på remiss till medlemmarna i Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
fu n ktionsh

i

nderrådet,

Analys
Kommunstyrelsen har idag inga skriftliga rutiner för handläggning eller beslut om
parkeringstillstånd. Det finns därför ett behov att ta fram sådana, vilket finns på
motsvarande sätt inom arbetet med färdtjänst.
Detta förslag med riktlinjer avser beslut och handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. Syftet är skapa en tydlighet för medborgarna om kommunens
beslut och handläggning om parkeringstillstånd. Riktlinjerna utgör även ett stöd för
handläggarna.
Det är viktigt att alla ansökningar bedöms och handläggs på ett likvärdigt sätt. För
att uppnå detta finns det en generell checklista med ett antal steg som bör beaktas
i handläggningen av varje ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Remissen
Den 24 februa ri träffade förva ltn i ngen Kom m u na la pensionä rsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet. På dessa möten framfördes inga synpunkter på
förlaget annat än att deltagarna önskade få möjlighet att lämna skriftliga
synpunkter på förslaget. Två synpunkter har kommit in. Remissvar från
medlemmarna i det kommunala pensionärsrådet innehåller inga tydliga
synpunkter, utan att de önskar en uppföljning om ett år, Medlemmarna i
funktionshinderrådet framförde flertal frågor och synpunkter, främst avseende
avsnitt 2.1.1 Behovsgrupper, Samtliga framförda synpunkter har sammanställts i
ett separat dokument med handläggarens kommentarer samt förslag till hur
synpunkterna bör hanteras. Förslaget till riktlinjer har därefter har reviderats och
framgår med spåra ändringarfunktionen.
Ekonomiska konsekvenser

Riktlinjerna innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds kommun.
Slutsatser
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Melleruds kommun behöver fastställa riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Riktlinjer ska användas som vägledning för
verksamheten i det dagliga arbetet.
Förslaget har sänts på remiss till medlemmarna i det kommunala pensionärsrådet
och i det kommunala funktionshinderrådet. Två remissvar har inkommit. Hänsyn
har tagits till dessa synpunkter i det nu framlagda förslaget.

Karl Olof Petersson

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare

Kommunchef

0s30-189 00
Dovile. Baft useviciute@mellerud.se

Beslutet skickas till
Enhetschef kommunikation och säkerhet
Medborgarkontoret
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Förslag

Riktlinjer för handläggning av parkeri ngstillstånd för rörelsehi ndrade

l.l

Inledning

ri ktl i njer reg lera r mynd ig hetsutövn ing för pa rkeringstil lstå nd för
rörelsehindrade enligt trafikförordningen 13 kap. (1998:1276) och
Tra nsportstyrelsens författn ingssam i ng (TSFS 2009 :7 3).

Dessa

I

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter
om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet syftar till att göra samhället
tillgängligt för alla och gäller även i de flesta länder i Europa. Parkering med
parkeringstillståndet gäller enligt 13 kap B 5 i trafikförordningen.

2 Parkeri ngstillstånd för rörelsehindrade

2.1Vem har rätt till parkeringstillstånd?
För att beviljas parkeringstillstånd krävs att den sökande är folkbokförd i Melleruds
kommun. Även den som inte är folkbokförd i riket kan ansöka om
parkeringstillstånd i den kommun där personen vistas.
Enligt trafikförordningen 13 kap B $ krävs det att den sökande har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand. Tillståndet kan utfärdas både till
rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller till rörelsehindrade som
medföljer som passagerare och som stadigvarande har ett omfattande
tillsynsbehov utanför fordonet. Rörelsehindret ska ha en beräknad varaktighet om
minst sex månader efter individuell prövning.
Den enskilde kan inte samtidigt beviljas parkeringstillstånd både som förare och

passagerare.

2.1.1 Behovsgrupper
Förare
De bakomliggande orsakerna till rörelsehindret kan vara av olika slag. Avgörande
för att parkeringstillstånd ska beviljas är att rörelsehindret medför att den sökande
endast med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand till eller från
fordonet på plan mark och med de eventuella hjälpmedel som står till förfogande.
Exempel på rörelsehinder som kan ge rätt till parkeringstillstånd för person som
själv kör fordonet:

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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ffi
Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande,
trots hjälpmedel
vitepauser' Har begränsade möjligheter att förflytta sig på egen hand. Förflyttning
som är mycket långsam eller är förenad med svår smärta är exempel på
omständigheter som kan vägas in i bedömningen.
Psykisk funktionsnedsättning som medför att sökande inte kan gå över öppna ytor,

eller inte kan avlägsna sig för långt från en känd omgivning som t ex bilen.
sådan nedsättning ska vara väl styrkt av specialistläkare.

En

Passagerare
Utgångspunkten är att den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på
egen hand. Dessutom krävs att det föreligger särskilda skäl som alltid ska kunna
styrkas av läkare.
Särskilda skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar att bli avsläppt intill
fordonet eller vid besöksadressen och vänta ensam medan föraren parkerar
fordonet. Enligt Transportstyrelsen ska den sökande ha ett så betydande
tillsynsbehov att han eller hon inte kan lämnas ensam em för en kortare stund.

irja
si*rnegnara'
Exempel på särskilda skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad
person som är passagerare och inte själv kör fordonet:
Olika rörelsehinder som medför att sökande inte ens korta stunder kan klara sig på
egen hand utan behöver ständigt stöd eller tillsyn av föraren, Exempel kan vara
svår balansrubbning, svår yrsel, förvirringstillstånd samt stark psykisk oro som är
vii'l styrkt av specialistläkare.

@person@somsaknar
förmåga att påkalla hjälp.
Små barn som är i behov av omfattande utrustning, som är svår att förflytta längre

sträckor utanför fordonet.
Om omständigheterna kräver det får fordon stannas eller parkeras även om förbud
meddelats genom lokal trafikföreskrift när det används vid transport av sjuka eller
rörelsehindrade. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild
försiktighet iakttas enligt trafikförordningen 11 kap 9 $ 7.

2.1.2 När kan parkeringstillstånd inte beviljas?
Parkeringstillstånd kan inte beviljas
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För tillfälliga rörelsehinder eller sjukdomar. Innan behandling eller
rehabilitering visat att rörelsehindret blir bestående, eller har en
varaktighet på minst sex månader efter individuell prövning
Vid rörelsehinder som endast medför väsentliga svårigheter att förflytta sig
på egen hand under korta perioder berättigar i regel inte till
a

a

parkeringstillstånd
Enbart på grund av magproblem eller tarminfektion som medför att en
person kan få akut behov av toalett.
Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
Bedömning utgår alltid ifrån gångförmågan på plan mark när personen inte
har något att bära.
Enbaft svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för
parkeringstillstånd.
Passagerare som endast behöver stort parkeringsutrymme för förflyttning
till rullstol eftersom föflyttningen kan ske innan föraren parkerar bilen.
Till synskadad person utan rörelsehinder.

3 Ansökan och beslut
3.1 Ansökan om parkeringstillstånd

3.1.1 Utredning
Vid varje ny ansökan ska den sökande bifoga ett läkarintyg. Läkarintyget får inte
vara äldre än tre månader. Vid särskilda omständigheter kan handläggaren besluta
att frångå kravet på läkarintyg, detta kan endast göras då rörelsehindret enligt
föregående läkarintyg är bestående och lämnades vid föregående
ansökningstillfälle.
Om sökande inte själv kan skriva under ansökan måste en vårdnadshavare eller av
överförmyndaren beslutad person kunna styrka sin behörighet att skriva under i
den sökandes namn.
För att få ta del av uppgifter i ansökan och läkarintyg krävs att personen står som
sökande, har fullmakt från den sökande eller att den sökande via uppgifter i
ansökningshandlingarna har gett personen behörighet att ta del av uppgifterna i
signerad ansökan.

Vid ofullständiga handlingar skickar handläggaren ut ett brev med uppgifter om
vilken information som saknas, därefter har den sökande tre månader på sig att
inkomma med kompletterande uppgifter. Vid avsaknad av läkarintyg kan tiden
förlängas efter samråd med den sökande.
Vid Weksamheter gällande den sökandes gångförmåga kan handläggaren kräva in
ett gångtest. Detta gångtest ska avläggas hos legitimerad läkare eller legitimerad
sjukgymnast. Gångtestet ska då ske hos annan än den läkare som utfärdade
läkarintyget. Gångtest kan även begäras i andra fall där handläggaren anser det
nödvändigt. Ett exempel på detta är när kommunen fått in uppgifter om att
parkeringstillståndet missbrukats eller då personen tidigare fått sitt tillstånd
återkallat till följd av missbruk.
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Om handläggaren anser att ärendet kräver ytterligare underlag än vad som
framgår i dessa riktlinjer får handläggaren begära in dessa.

3.1.2 Beslut
Beslutet om parkeringstillstånd ska delges skriftligt och innehålla giltighetstid samt
vilka villkor som är förenade med beslutet.
Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som
tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid eventuellt ett avslag ska
till exempel läkarutlåtande och parkeringstillståndsutredning kommuniceras till
sökande. Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta dokumenteras.

3.1.3 Tillståndets giltighet

I normalfallet utfärdar

Melleruds kommun parkeringstillstånd för tre år. Ett
parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan utfärdas för maximalt fem år.

Parkeringstillståndet får utfärdas för fem år då det framgår av läkarintyg att
rörelsehindret är bestående och handläggaren bedömer, eventuellt efter
konsultation med läkare, att rörelsehindret är bestående och för närvarande inte
går att behandla (kroniskhet i sjukdomsförloppet).
Koftare giltighetstid än tre år kan ges när läkarintyg och handläggarens
bedömning, eventuellt efter konsultation med läkare, anser att rörelsehindret är
kortvarigt eller går att behandla.
Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och bör
ske i god tid innan tillståndet går ut. Prövning sker utifrån de förhållanden som
råder vid varje ansökningstillfälle.
Om den sökande tidigare har fått sitt parkeringstillstånd återkallat till följd av
missbruk av detta ges tillståndet därefter på sex månader, under förutsättning att
kriterierna för att kunna få parkeringstillstånd i övrigt uppfylls.

3.1.4 Avslag och överklagande
Vid beslut om avslag på en ansökan ska information om hur man överklagar
bifogas beslutet.
Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas,
Om den tillståndssökande önskar är kommunens handläggare skyldig att vägleda
den enskilde med överklagandet. Överklagandet ska inkomma till kommunen inom
tre veckor från det att den enskilde fick del av beslutet. Kommunen avgör om
överklagandet inkommit i rätt tid och om det ska skickas vidare till Länsstyrelsen.

3,1.5 Förlorat koft
Ett parkeringstillstånd som stulits eller förkommit på annat sätt ska polisanmälas av
tillståndshavaren. Ett nytt tillstånd kan utfärdas om kopia på polisanmälan bifogas
ansökan. Det förlorade kortet spärras och makuleras av kommunens handläggare.
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3.1.6 Missbruk av parkeringstillstånd
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas enligt kommunens
beslut.
Exempel på missbruk som kan leda till att tillståndet dras in är om
tillståndshavaren lånar ut sitt parkeringstillstånd till någon annan eller om ett
parkeringstillstånd för förare används när tillståndshavaren är passagerare,
Indragning av parkeringstillstånd kan överklagas till Länsstyrelsen. Vid misstanke
om missbruk kan kortets tillståndsnummer och giltighetsdatum införas på
spärrlistan på samma sätt som för förlorat kort.

3.1.7 Återkallelse
Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan återkallas om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns eller om tillståndshavaren bfier mot reglerna för
parkeringstillstånd för rörelsehindrad,
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Sammanställning av remissvar, kommentarer och förslag till
åtgärder avseende förslag till riktlinjer för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Förslaget har remitterats till deltagarna i det Kommunala funktionshinderrådet och
Kommunala pensionärsrådet. Två synpunkter har inkommit från en deltagare per
råd.

Deltagaren i Kommunala pensionärsrådet framför att riktlinjer är oklara i sin
formulering och att medlemmar i det kommunala pensionärsrådet önskar
uppföljning om ett år. I övrigt innehåller remissvaret inga tydliga synpunkter och
redovisas därlör inte närmare i denna sammanställning.
Remissvaret från deltagaren i det Kommunala funktionshinderrådet innehåller
däremot ett flertal synpunkter och har lämnats både via telefon och via e-post och
redovisas här nedan. Redovisningen av synpunkterna följer riktlinjernas disposition

2 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2.1Vem har rätt till parkeringstillstånd?
Synpunkt: önskar att komplettera forslag till riktlinjer för parkeringstillstånd med
denna lydelse från trafikförordningen (1998:1276) 13 kap. B $ första st.
Bedömningen av väsentliga svårftqheter att förflytta sig på egen hand bör grundas
på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel.
Bedömningen av om en rörelsehindrad som inte själv kör motordrivet fordon,
regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på
sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

I frågan om rörelsehinder

som beror av psykiatriskt tillstånd bör
Bedömningen grundas på ett läkarintyg utfärdat av en läkare med
specialistkompetens i psykiatri

Kommentar: Denna mening framgår i paragraf Behousgruppermed förklaring och
exemplar när parkeringstillstånd kan beviljas till respektive inte beviljas
Förslaq: ingen justering

2.1.1 Behovsgrupper
Förare
Svnounkt: önskemål att detta tas bort:
Exempel på rörelsehinder som kan ge rätt till parkeringstillstånd för person som
själv kör fordonet:

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförva ltni n gen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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att

sökande är rullstolsburen.
Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande,
trots hjälpmedel för förflyttning inte klarar gå 100 meter utan en eller flera
vilopauser.

Kommentar: Om personen är berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrad
ska det grundas på samlad en bedömning av personens funktionsnedsättning.
Förslag: Förslag godtas delvis. Det första exempel tas bort och stycket
omformuleras:

ffi
Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande,
trots hjälpmedel
v4lopauser,har begränsade möjligheter att forflytta sig på egen hand.
Förflyttning som är mycket långsam eller är förenad med svår smärta är exempel
på omständiqheter som kan vägas in i bedömningen.

Svnounkter: Önskemål att detta exempel ska tas bort:
Psykisk funktionsnedsättning som medför att sökande inte kan gå över öppna ytor,
eller inte kan avlägsna sig för långt från en känd omgivning som t ex bilen. En
sådan nedsättning ska vara väl styrkt av specialistläkare.
Kommentar: Detta exempel framgår av Parkeringshandboken.
(Sveriges Kommuner och Regioner 2016, s. 58)
Vissa psykiska sjukdomar kan försätta den sjuka personen i ett tillstånd som gör
att denne inte kan förflytta sig mer än ett fåtal meter mellan den egna bilen och
entr6er. Denna typ av psykisk sjukdom kan därför utgöra grund för utfärdande av
parkeringstillstånd för rörelsehinder eftersom den psykiska sjukdomen påverkar
personen på samma sätt som en fysisk. Läkarintyg om psykisk sjukdom som grund
för parkeringstillstånd bör utfärdas av läkare som är specialist i psykiatri.
Förslag: ingen justering.

Passagerare
Svnpunkter: Önskar att mening ska tas bort, för att det innehåller en kränkande
särbehandling:
Särskilda skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar att bli avsläppt intill
fordonet eller vid besöksadressen och vänta ensam medan föraren parkerar
fordonet. Enligt Transportstyrelsen ska den sökande ha ett så betydande
tillsynsbehov att han eller hon inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund,
Transportstyrelsen menar att den sökande ska vara värnlös, det vill säga att
sökande inte på något sätt ska kunna kommunicera, förflytta sig eller kunna värja
sig mot fara.
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Kommentar: För att parkeringstillstånd som passagerare ska beviljas till krävs det
att personen förutom den väsentliga svårigheten att förflytta sig inte klara sig själv
utan föraren en kort stund.
Förslag: Förslag godtas och meningen tas bort. Den första mening innehåller
tillräckligt med information. Samt att ytterligare information om passagerare

framgår av riktlinjen.
Särskilda skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar att bli avsläppt intill
fordonet eller vid besöksadressen och vänta ensam medan föraren parkerar
fordonet. Enligt Transportstyrelsen ska den sökande ha ett så betydande
tillsynsbehov att han eller hon inte kan lämnas ensam ens-för en koftare stund.
Transportstyrelsen menar att den sökande ska vara värnlös; det vill säga att

ta

si*rcot+ara'
Exempel på särskilda skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd för
rörelsehindrad person som är passagerare och inte själv kör fordonetl
Synpunkter: Önskemål att detta exempel ska tas bort:
Olika rörelsehinder som medför att sökande inte ens korta stunder kan klara sig på
egen hand utan behöver ständigt stöd eller tillsyn av föraren. Exempel kan vara
svår balansrubbning, svår yrsel, förvirringstillstånd samt stark psykisk oro som är
styrkt av specialistläkare,

Kommentar: Syftet med att ta med exempel i riktlinjerna är att ge information om
när parkeringstillstånd kan beviljas. Tanken är att öka förutsägbarheten och
säkerställa likabehandling, Exemplen är främst hämtade från Parkeringshandboken
och Transportstyrelsen.
Om personen kan lämnas ensam, sittande inomhus, medan förare parkerar bilen
på en vanlig parkeringsplats har man inte rätt till parkeringstillstånd för
passagerare. Enligt Parkeringshandbok ska en person som inte själv kör bil, men
som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför bilen kan beviljas

parkeringstillstånd.
Förslaq: Förslag godtas delvis. Mening omformuleras:
Olika rörelsehinder som medför att sökande inte korta stunder kan klara sig på
egen hand utan ständigt stöd eller tillsyn av föraren.

Svnpunkter: Önskemål att exempel ska tas bort:
Rullstolsburen person med svåra förlamningar och som saknar förmåga att påkalla
hjälp.
Kommentar: Av Parkeringshandbok framgår att oförmåga att kommunicera med
främmande personer, behov av livsuppehållande hjälpmedel, svår
utvecklingsstörning, svår epilepsi, svåra spasmer, risk för att falla, döv eller
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blindhet eller vissa psykiska sjukdomar är exempel på orsaker som kan göra
personen hjälplös utan föraren.
Föf5laglFörslaget godtas delvis, Mening omformuleras med andra ord.
Rörelsehindrad person som saknar förmåga att påkalla hjälp.
Svnpunkt: Ersätt benämning små barnmed personeri meningen:
Små barn som är i behov av omfattande utrustning som är svår att förflytta längre
sträckor utanför fordonet,
Kommentar: Riktlinjerna ska innehålla vad som gäller ansökan om
parkeringstillstånd för rörelsehindrade barn och inte andra rörelsehindrade
personer. Av parkeringshandboken framgår, att rörelsehindrade barn som är så
små att även friska barn i samma ålder åker i vagn vanligen inte beviljas tillstånd,
om det inte finns speciella omständigheter, (Parkeringshandbok 2016, s. 56)
Förslag: Synpunkten lämnas utan justering

2.1.2 När kan parkeringstillstånd inte beviljas?
Synpunkter: Önskemålet är att meningen ska tas bort:
Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd
Kommentar: Enligt vägledning för bedömning av ansökan i Parkeringshandbok,
berättigar inte behov av att parkera på en bred plats till parkeringstillstånd.
Förslag: Synpunkten lämnas utan justering

Synpunkter: Önskemålet är att denna mening tas bort:
Passagerare som endast behöver stoft parkeringsutrymme för förflyttning till
rullstol eftersom förflyttningen kan ske innan föraren parkerar bilen,
Kommentar: I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna köra fram och efter
nödvändig assistans lämna av en rörelsehindrad passagerare på resmålet och
därefter åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats. Det betyder att
avlastning sker innan föraren parkerar bilen.
Förslaq: Synpunkten lämnas utan justering
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Sammanträdesdatum

202L-02-09

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2021124

927

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelseförhindrad
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärende för att ta in synpunkter från kommunala pensionärsrådet

och

kommunala funktionshinderrådet.

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets

sammanträde den 20 april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Det finns ett behov sådana riktlinjer för att informera medborgarna om ansökan och
handläggning av parkeringstillstånd samt för att verka för att varje ansökan handläggs på ett
lilwärdigt sätt.

Beslutsunderlag

r
r
o

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Bilaga L.TSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd
rörelsehindrade.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

för

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

ärende för att ta in synpunkter från kommunala pensionärsrådet och
kommunala funKionshinderrådet.

3. återremittera

4. ärendet tas upp till ny behandling

vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2021.

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

Beslutet skickas till
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare

Utdragsbestyrkande

n

39

Tlansportstyrelsens fiirfattningssamling

x

Tran spo rtstyrelsen s föres krifter och allm änn a
råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade;

TSF'S 2009:73

l++ilrtlfffl

Utkom från trycket
den 2

juli 2009

beslutade den 24 juni 2009.
Transportstyrelsen öreskriver följande med stöd av 13 kap. 7 och 9
trafikförordningen (1998:1276) och beslutar ftiljande allmänna råd.

$$ vÄcrnarrx

I kap. Allmänna bestämmelser
I$

Dessa fiireskrifter gäller ftjrutsättningar

för parkeringstillstånd for

rör'elsehindrade enligt l3 kap. 8 $ trafikftirordningen (1998:1276) och tillståndets utformning samt innehåll. Föreskriftema gäller även användning,
utliindska parkeringstillstånd och undantag.

2

kap. Förutsättningar för parkeringstillstånd
Allmönna råd till 13 kap.

(l

I $ ft)rsta sfycket traftkftirordningen

998:1276)

Bedömningen av vcisentliga svårigheter axförflyxa sig på egen hand
bör gt"undas på jlirmågan att Jörflytta sig till fots med eventuella
hjälpmedel. Bedömningen cN otn en rörelsehindrad som inte själv
kör motordrivet.fordon, regelbundet behöver firilp av .föraren utanJörfordonet bör grundas på sökandesförmåga att ensam inväntafö-

raren vid målpunkten.
I frågan om rörelsehinder som beror av psykiatriskt tillstånd bör
bedömningen grundas på ett kikarintyg utfördat av en lcikare med
sp eciali s tkomp et ens i p sy kiatri.

in ett välliknande fotografi och de uppgifter i övrigt
som kommunen behöver ftir bedömning av ansökan och ör utfårdande av

I$

Sökande ska ge

ett parkeringstillstånd.

3 kap. Användning av parkeringstillstånd

I$

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet
placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

40
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$

Kommunen ska vid utfiirdandet av parkeringstillstånd för rörelsehindrade på begäran tillhandahålla en översikt över villkoren ftir användaudet av
parkeringstillstånd i de olika medlemsstaterna i Europeiska unionen. Översikten ska grundas på kommissionens faktablad enligt punkten 4 rådets
rekommendation 981376/EG av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd for
personer med funktionshinder I .
2

Parkeringstillstånd utfiirdat till en rörelsehindrad som vid ansökan
uppgivit att han eller hon själv kör motordrivna fordon får endast användas
av tillståndshavaren.
Parkeringstillstånd utflirdat till en rörelsehindrad som vid ansökan uppgivit att han eller hon inte kör motordrivna fordon får endast användas vid
parkering for tillståndshavaren.
3

$

$

Tillståndshavaren
4
strid med 3 $.

4

får inte låta annan använda parkeringstillståndet i

kap. Parkeringstillståndets utformning och innehåll

I$

Parkeringstillstånd ör rörelsehindrad enligt 13 kap. 8 $ trafikörordningen (1998 1276) ska på framsidan innehålla upplysningen Parkeringstillstånd for rörelsehindrad. Tillståndet ska i övrtgt vara utformat enligt 1I 1 $$ samt bilaga I och 2.
Den r brlaga I angrvna llusblå fiirgen ska vara färg nr 1030-B3UG och
den rnör"kblå fiirgen ska vara fårg nr 5050-RB0B enligt svensk standard (SS
03 14 l1). Den ljusblå f?irgen motsvarar Pantone 304 eller CMYK-skalan
Cyan 31, Magenta 0, Gult 6 och Svart 0. Den mörkblå f;irgen motsvarar
Pantone 282 eller CMYK-skalan Cyan 34, Magenta 27, Gult 0, och Svart
2

li

64.

$ Slutdagen fiir parkeringstillståndets giltighet ska anges med wå siffror
ftir dagen, de tre inledande bokstäverna i månadsns namn och fyra siffror för
årtalet i nämnd ordning.

3

4

$

Parkeringstillståndets serienummer ska innehålla
1. fyra siffror, som ska ange kommunen så som sägs i Statistiska central-

byråns meddelanden i samordningsfrågor ftir Sveriges officiella statistik,
2. kommunens lopnummer ftir parkeringstillstånd,
3. de två sista siffrorna i tillstandshavarens fiidelseår,
4. bokstaven M om tillståndet avser en man och bokstaven K om tillståndet avser en kvinna, samt
5. bokstaven F om tillståndet avser en rörelsehindrad som får tillstånd

fiir

att han eller lron själv kör motordrivet fordon och bokstaven P om tillståndet

I EGT

2

L

167,12.6.1998, s. 25 (Celex 31998H376).
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avser en rörelsehindrad som får tillstånd för att han eller hon regelbundet
behöver hjälp av öraren utanör fordonet.
Uppgifterna enligt l-3 samt 5 ska vara åtskilda med bindestreck.
5 $ Par*eringstillstånd ska utforas så att forfalskning och efterbildning av
tillståndet försvåras. Tillstånden ska ha minst de i 5-9 $$ angivna förfalskningsskydden.
6

$

Parkeringstillståndet ska bestå av vattenmärkt, icke-fluorescerande

papper.

S

Den ljusblå botten ska vara försedd med ett annat mönster av säker7
hetsfyp än rastertryck och ska tryckas iriserat i minst fvå ftirger.
Allmänna råd
Mönster av gillochetyp och relieJbottentyp rir exempel på mönster
av scikerhetstyp.

$

På framsidan av parkeringstillståndet ska plasten vara fiirsedd med ett
tydligt reliefmönster som täcker minst halva framsidan.

8

9 $ På parkeringstillståndets framsida ska finnas ett hologram med minst
wå växlande tydligt urskiljbara bilder.
10

$

Pö parkeringstillstöndets baksida sks finnas ett

för ögat osynligt tryck

som fluorescerar under bestralning.

l$

Parkeringstillstånd får förses med streckkod eller annan märkning fiir
maskinell kontroll om den inte väsenfligt förändrar parkeringstillståndets
f

utseende.

5

kap. Utländska parkeringstillstånd

I $ Ett utländskt par*eringstillstånd av gemenskapsmodell i enlighet med
bilaga 1 och som är utflärdat i en stat inom EES, ger i Sverige samma rätl att
parkera som parkeringstillstånd enligt 13 kap. I $ trahkförordningen
( I 998:1276).
2 $ Även andra utländska parkeringstillstånd med den intemationella
handikappsyrnbolen ger samma rått atr parkera som parkeringstillstånd
enligt 13 kap. 8 $ trafikforordningen (1998:1276) om de är utfårdade på
danska, engelska, franska, norska, svenska eller tyska eller om de används
tillsammans med en bestyrkt översättning till något av dessa språk. Tillstånden gäller dock inte sedan innehavaren vistats i Sverige i mer än ett år.
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6

kap. Undantag

1

$

Undantag från dessa ftireskrifter prövas av Transpottstyrelsen

Denna örfattning träder i kraft den 1 augusti 2009
På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT
Jenni Sjöblom
(Vägtrafi kavdelningen)

Utgivare : Klistina Nilsson, Transportstyrelsen, Non'köping ISSN 2000 -197 5
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Bilaga

I

Bilaga l. Bestämmelser om gemenskapsmodell för parkeringstillstånd fiir personer med funktionshinder

A. Parkeringstillstånd enligt gemenskapsmodell ftir personer med funktionshinder ska ha fiiljande mått:

Höjd: 106 mm,
Bredd: 148 mm

B.

Parkeringstillståndets färg ska vara ljusblå. med undantag
vita rullstolssymbolen som ska ha en bred mörkbtå bakgrund.

C.

fiir

den

Parkeringstillståndet ör personer med funktionshinder ska vara infiir raden på baksidans vänstra del ör innehavarens

plastat, med undantag
namnteckning.

D. Parkeringstillståndet för personer med funktionshinder ska ha en
fram- och en baksida, var och en vertikalt avdelad i två delar.
Frams idans väns trq del ska inn ehålla

frilj rtn d e :

l. Rullstolssymbolen i vitt mot mörkblå bakgrund.
2. Slutdag ör parkeringstillståndets giltighetstid.
3. Parkeringstillståndets serienummer.
4. Utfiirdande myndighets/organisations namn och ståimpel.
Framsidans högra del sln innehålla fiiljande:
Upplysningen "Parkeringstillstånd tör personer med funktionshinder"
tryckt med stor stil på den medlemsstats språk som utfårdar parkeringstillståndet. Efter ett lämpligt mellanrum ska motsvarigheten till "parkeringstillstånd" anges med liten stil på Europeiska unionens övriga språk.
2. Onlcn "Eunrpeiska gemenskapemas modell" tryckt på den medlemsstats språk som utf,irdar parkeringstillståndet.
3. I bakgrunden ska fiiljande särskiljande tecken fiir medlemsstater fin1.

nas.

B
GB
CZ

DK
D
EST

IRL
EL
E
F

I
CY

Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Italien
Cypern
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LV

Lettlancl

LT

Litauen
Luxgmburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrfte
Polen
P,.sitqg4
Rumänien

L
H
nfi

NL
4",
PL

S[,O
SK
S

,':r:ffi.,:,..:

'slotenieir
Slovakien
Sverige
,Fötcnede.k$ngedt(et

Balcsidans vcinstra del ska

l.

...

, .,

--.iF.,i+,ilgt:iii+r.+;,

innehållafiljande

InnsfuaYalens eftemamn.

2. Innehavarens fiirnamn.

3.Innehavarens namnteckning eller annat särskiljande tecken, om så föreskrivs i den nationella lagstifrringen.
4. Innehavarens foto.
Baksidans högra del ska innehålla

filj *nde :

l. "I)etta tillstånd ger innehavaren rätt att åtnjuta de parkeringsfiirmåner
som erbiuds av den medlemsstat där han befinner sig.
2."Om detta tillstånd används, ska det anbringas på fordonets främre del
så att framsidan är klart synlig fiir kontroll'n

E.

Med undantag ftir skriften på framsidans högra del ska skriften vara
avfattad på den medlemsstats språk som utfärdar parkeringstillståndet.

6
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FRAMSIDA

Parkeringstillstånd
för nirelsehindrad
PysädinlilW.
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Fatkaringaftad
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Parftoraci povdcai
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Astoriath degilcare
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Siaumrm

Pozrehnie na Frkowanie
Autonaiiinas novictoSrnas atlauja

tddnas strtyti antcnobil[

0000-0.00K-F
tffidstm

Gertaodr astrelnenu*o
Pcnness te'

F$parljar

ParloYacie

gorobdc

Dovolia{capa*i nir

Perpcroaalalryae
Cott&ercrgno

Certe

derfrfonr.ilrG

Ceaddnre pårocäle

Aårn lqiqrctt(nS

ParhqM

larftanwb

Frriing card

Nnnnnns kommun

fiparcbelgb

Tarjeta dc crtackrrmedo

Eurapeiska gernenslcapernas modell

BAKSIDA

tletbtilleErd gsr

lnne.

innehavaren råtatt
åtr{uta de pkeringr

havarens

frto

Frmånersom sbirds
avden rn€dlsnstat
diirhan bdnner$g.

Efiemarnn:

Om detta tillstånd
Förnamn:

an€nds, sl€fi det
anbring* påbrdoneta
främre del S sttfranF

Namnteckning:

sidan år ldartsynlig
6r kontmll,
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Dnr KS 20LB/124

Regler för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i
Melleruds kommun (f.d. drift- och hyresbidrag)
Förslag

till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

nuvarande lydelse under rubriken 9töd till föreningslokaleri Regler ftir föreningsstöd (KS
område) fastställda av KS $ L48,20I4-L1-05 revideras enligt föreliggande förslag,

2,

begreppet "handikapporganisationer" ersätts med 'funktionshindersorganisationer",
genomgående i dokumentet Regler för föreningsstöd (KS område) fastställda av KS $ 148,
2014-11-05,

3. fastställa

förslag till driftbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler,

Sammanfattning av ärende
Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018 att ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta
fram förslag till Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i
Melleruds kommun. Behov finns att se över kommunens riktlinjer för drift- och hyresbidrag till
bygdegårdar och andra samlingslokaler i Melleruds kommun.
Förslaget till Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i Melleruds
kommun innehåller bland annat information om vad en allmän samlingslokal är, vad bidraget
kan beviljas för, vilka krav som föreningarna ska uppfylla för att vara berättigade bidraget samt
vad ansökan ska innehålla.

Riktlinjerna har fått namnet driftbidrag, inte hyresbidrag, då samtliga föreningar själva äger sina
lokaler.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 20LB-02-20, g 7L
. Regler för föreningsstöd inom KS område 2014-11-05, 5 148
o Förslag Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i Melleruds
kommun
. Förslag, Ny lydelse Rubriken Stöd till föreningslokaler i Regler för föreningsstöd (KS område)
o

2014-11-05, 5 148.
Komm

u

nstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum

Diarienummer

Sida

2021-03-30 KS20r9lt24

1 (3)

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i
Melleruds kommun (fd. drift- och hyresbidrag)
Förslag

1.

2.

till beslut:
Nuvarande lydelse under rubriken Stöd till föreningslokaleri Regler ftr
föreningsstöd (KS område) fastställda av KS 5 148,2014-L1-05 revideras
enligt föreliggande förslag.
Begreppet "handikapporganisationer" ersätts med
n ktions h indersorga n isationer", ge nomgående i doku me ntet Regler för
fdreningsstöd (KS område) fastställda av KS $ 148, 2014-11-05.

'Tu

3.

Fastställer förslag till driftbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler

Sammanfaftning av ärende
Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018 att ge verksamhetsutvecklaren i
uppdrag att ta fram förslag till Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar
och andra samlingslokaler i Melleruds kommun, Behov finns att se över
kommunens riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra
samlingslokaler i Melleruds kommun.
Förslaget till Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler
i Melleruds kommun innehåller bland annat information om vad en allmän
samlingslokal är, vad bidraget kan beviljas för, vilka krav som föreningarna ska
uppfylla för att vara berättigade bidraget samt vad ansökan ska innehålla,

Riktlinjerna har fått namnet driftbidrag, inte hyresbidrag, då samtliga föreningar
själva äger sina lokaler.

Beslutsunderlag

o
.
.

Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, g 7I
Regler för föreningsstöd inom KS område 2014-11-05, 5 148
Förslag Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna

.

samlingslokaler i Melleruds kommun
Förslag, Ny lydelse Rubriken Stöd till föreningslokaler i Regler för

föreningsstöd (KS område) 2014-11-05, 5 148

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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2021-03-30 KS 20r9lr24

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018 att ge verksamhetsutvecklaren i
uppdrag att ta fram förslag till Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar
och andra samlingslokaler i Melleruds kommun. Behov finns av att se över
kommunens riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra
samlingslokaler i Melleruds kommun,
Analys
Melleruds kommun utbetalar driftbidrag till bygdegårdar och allmänna
samlingslokaler verksamma inom Melleruds kommun. Avtal mellan kommunen och
föreningar löper på om de inte sägs upp, vilket inte skett. Det innebär att det finns
behov av att se över redovisningen av driftkostnader för lokalerna jämföft med
bidragets storlek. Det finns även behov av att föfidligande vad bidraget kan
användas för och att kommunalt bidrag endast är ett bidrag som täcker en del av
kostnaderna för driften.

I förslaget finns en beskrivning av vad en allmän samlingslokal är och att både
kommunens definition av samlingslokal och allmänna regler för bidragsgivning
måste vara uppfyllda för att få detta bidrag.
Förslaget innebär information om av vad bidraget kan beviljas för och vilka krav
som föreningarna behöver uppfylla för att vara berättigade till bidraget. Exempelvis
ska lokalen vara öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga
villkor samt ska den kunna användas som trygghetspunkt vid behov i samråd med
kommunen.
Vidare har kravet på vad ansökan ska innehålla föfidligats tillsammans med
information om hur beslut och utbetalning av bidraget går till. För att ha tydligare
bild av lokalens driftkostnader och -intäkter samt hur lokalen nyttjats det gångna
kalenderåret ska denna information bifogas i samband med ansökan.
För att underlätta for föreningar som vill söka bidrag inom kommunstyrelsens
område, för att slippa läsa två olika dokument, föreslås att dessa regler läggs in i
nuvarande regler för föreningsstöd (inom KS område). I samband med en sådan
komplettering bör dels handikapporganisationer uppdateras med
funktionshinderorganisationer. Samt behöver befintligt stycke om driftbidrag, där
bygdegårdar omnämns, omformuleras. Av det skälet föreslår en mindre justering
av det stycket i KS regler för bidragsgivning.

Överväganden
En specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret ska bifogas
samband med ansökan, Detta ska tas hänsyn till beräkning av bidraget.

i

till bidrag det året. En fördel
med att infoga reglerna i nuvarande riktlinjer för bidragsgivning är att vi redan nu
beaktar kommande revidering av föreningsbidrag, särskilt med hänvisning till de
allmänna kraven för bidragsgivning.
En ansökan som kommer in för sent berättigar inte

Ekonomiska konsekvenser
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3 (3)

2021-03-30 KS 20181124

Förslaget utgår från att motsvarande bidrag delas lika mellan samlingslokalerna
och att samlingslokaler vars driftkostnader understiger detta belopp kan som mest
få 30 procent av de faktiska driftkostnaderna Detta är den modell som tillämpas
idag. Modellen kan även anpassas efter tilldelad ram för bidragsgivning.

Antalet samlingslokaler som emottar detta bidrag har varit konstant över tid.
Slutsatser
Nuvarande lydelse i regler för föreningsstöd inom KS område revideras enligt
föreliggande förslag och forslag till driftbidrag till bygdegårdar och andra
samlingslokaler bör fastställas.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare

Anna Granlund
Enhetschef Komm unikation och
säkerhet

0s30 189 00

0530-181 18

Dovile. ba rtuseviciute@ mellerud.se

anna.granlu nd@mellerud,se

Beslutet skickas till
Enhetschef kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare
Bygdegårdar och allmänna samlingslokaler som idag har avtal med kommunen
(samt reviderade regler)
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Ny lydelse
Rubriken Stöd till föreningslokaleri Regler för föreningsstöd (KS område) fastställda av KS $
L48,20L4-11-05

Stöd

till föreningslokaler

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

o
.
.

De faktiska kostnaderna för hyra, drift o d.

Andel av föreningens verksamhet som riktas till ungdom. (Gäller ej
fun ktionsh indershandikapporga
Föreningens intäkter för lokalen.

nisationer@)

Bidragen revideras årligen utifrån antalet bidragsberättigade föreningar och det anslag som
beviljats för bid ragsslaget.
Förening som önskar sluta nytt avtal med kommunen om stöd till föreningslokaler gör detta
senast 31 augusti året före det första önskade bidragsåret.

51

Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler
Syfte
Syftet med stödet är att skapa, stödja och bevara lokala mötesplatser för kommuninvånarna inom
kommunen.
Vad är en allmän samlingslokal?
Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs av ideella organisationer och som utnyttjas
allsidigt. De ska vara öppna och lättillgängliga för föreningslivet möten, studieverksamhet, kulturell
verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. Exempel på
allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT och andra föreningsdrivna lokaler som inte redan erhåller

kommunalt stöd till föreningslokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser på
landsbygden. Villkor och kriterier
För att kunna få detta bidrag måste både kommunens definition av annan samlingslokal och allmänna
regler för bidragsgivning vara uppfullda. Driftbidraget får endast användas till driftkostnader som anges
nedan.
Samlingslokalen ska

.

.
.

vara tillgänglig att använda för till exempel barn- och ungdomsverksamhet, föreningsmöten,
studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning, födelsedagar, högtider
eller andra liknande aktiviteter.
vara öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga villkor.
kunna användas som trygghetspunkt vid behov i samråd med kommunen.

Vid ansökan om driftbidrag från nya samlingslokaler ska godkännande ske av kommunstyrelsen.
Fördelningen av bidrag bygger på att motsvarande belopp betalas ut till samlingslokalerna.
Samlingslokaler vars driftkostnader understiger detta belopp kan mest få 30 procent av de faktiska

driftkostnaderna.
Driftkostnader och driftintä kter
Med driftkostnader menas:

.El
. Vatten
. Försäkring
. Uppvärmning

Med driftintäkter räknas följande:

.
.
.

Hyresintäkter
Ränteintäkter
Andra bidrag till fastigheten

Ansökan
En redovisning över driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning, revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret ska
bifogas i samband med ansökan, En ansökan som inte innehåller angivna uppgifter kommer inte att
behandlas. En ansökan som kommer in för sent berättigar inte till bidrag det året.
Sista ansökningsdag är 30

april året som bidraget söks för.
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Avtal
Stödet till samlingslokalen regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och kommunen, Dessa avtal
tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan tecknas med automatisk förlängning om de
inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet med vad avtalet anger.
Driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verkamhetsberätLelse, ekonomisk redovisning,
revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret redovisas till
kommunen varje år som avtalet gäller.
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Politisk inriktning för föreningsstödet
Ett rikt och varierat föreningsliv är en bidragande faktor till att skapa god livskvalitet för
Melleruds kommuns invånare. Den kommunala bidragsgivningen är ett sätt att skapa
förutsättningar för ett sådant föreningsliv.
De kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. I den kommunala bidragsgivningen
ingår också de subventionerade lokaler kommunen ställer till föreningarnas förfogande.
De kommunala bidragsreglerna ska upplevas som rättvisa. De ska vara lätta att förstå
och de ska inte innebära betungande administration för vare sig föreningar eller
kommunen.
I enlighet med kommunens vision ska verksamhet för barn och ungdom prioriteras vid
bidragsgivning.

Allmänna regler för bidragsgivning
För att vara berättigad till bidrag ska föreningen
- öppen för alla som vill delta i föreningens verksamhet och följer föreningens stadgar,
- ha stadgar samt stadgeenligt vald styrelse och revisorer
- bedriva kontinuerlig verksamhet i Melleruds kommun
- bedrivit verksamhet i kommunen i minst sex månader,
- ha minst tio medlemmar,
- föra kassabok enligt bokföringslagens krav, samt
- varje år till Melleruds kommun redovisa årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse

för föregående år inklusive bokslut och revisionsberättelse. Av verksamhetsberättelsen
ska framgå hur många medlemmar föreningen har i bidragsberättigad respektive icke
bidragsberättigad ålder.
Samtliga ansökningar ska undertecknas av föreningen utsedd firmatecknare, vilka svarar
för riktigheten i ansökan. Inlämnande av felaktiga uppgifter kan medföra
återbetalningsskyldighet och avstängning från bidrag. Kommunen har vid anmodan rätt
att ta del av det bakgrundsmaterial ansökan baserar sig på.
Bidrag betalas ut till av föreningen registrerat plus- eller bankgiro.
Om förening har skuld till kommunen regleras denna skuld före utbetalning av beviljat
bidrag.

Medlem
Som bidragsberättigad medlem räknas person som är registrerad iföreningen, erlagt
beslutad medlemsavgift, deltagit regelbundet i den av föreningen planerade
verksamheten, samt i övrigt uppfyller de krav som ställs enligt föreningens stadgar.
Som bidragsberättigad medlem räknas inte medlem av tillfällig natur. Exempel på ict<e
bidragsgrundande medlem: Den som enbart deltar i öppen verksamhet samt person som
löst medlemskort vid entr6n till arrangemang som exempelvis dans, film, teater eller
match.
Föreningen ska förvara medlemsmatrikel under minst fyra år efter verksamhetsårets
utgång.
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Kommunalt lokalt aktivitetsstöd
Genom det kommunala lokala aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd
gruppverksamhet. För att berättigad till aktivitetsstödet ska föreningen vara ansluten till
statsberättigad riksorganisation. Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från denna
regel.

Föreningen ska bokföra samtliga aktiviteter man söker aktivitetsstöd för. Av
förteckningen ska framgå aktivitetens art, datum för aktiviteten, deltagarnas namn, kön
och födelsedatum, samt vilka deltagare som deltagit vid varje tillfälle. Redovisning ska
ske på närvarokort eller annat underlag som innehåller motsvarande uppgifter.
Närvarokort eller sammanställning ska vara numrerade för att kunna identifieras på
ansökningsblanketten. Förening ska förvara närvaroförteckningen under minst fyra år
efter verksamhetsårets utgång. Närvarokort och ansökningsblankett tillhandahålles av
Medborga rkontoret.
Bidrag utgår för deltagare från och med hösten det år de fyller sju år till och med det år
de fyller 2O 3r.

till bidrag ska aktiviteten uppfylla följande krav:
tre bidragsberättigade deltagare
utöverledare och den ska pågå i minst 60 minuter, inklusive gemensam

För att berättiga

.

En sammankomst ska omfatta minst

samling och avslutning.
Ledare i bidragsberättigad ålder får medräknas, men måste fylla minst 13 år
det kalenderår som aktiviteten pågår.
. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd.
Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma
lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
. Bidrag utgår till aktivitet som arrangeras i sökande förenings regi. Bidrag
utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt, ej heller
till aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.
. Bidrag utgår inte till entrdbelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang
som exempelvis danser, bingo och basarer.
. Bidrag utgår inte till studiecirkelsammankomster vilka får kommunalt bidrag i
annan ordning.
Bidrag beviljas normalt med 6 kronor per deltagartillfälle i åldern 7-2O är.
Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen budgeteras för ändamålet.

.

Ansökan
Redovisning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelad på
ålder och kön ska ske på särskild ansökningsblankett.
Deltagartillfällen är summan av deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna.

Redovisningsperioder
- LlL - 30/6 med ansökningsdatum senast den 2518
. L/7 - 3I/t2 med ansökningsdatum senast den 25/2
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.
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till föreningslokaler

Föreningen kan få bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt
bedrivs verksamhet för barn och ungdom. För handikapporganisationer gäller att
föreningen kan få bidrag för lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet. Även
hembygdsgårdar är berättigade till detta stöd. Rena kansli- eller kontorslokaler är inte
berättigade till bidrag.
Stödet till föreningslokaler regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och
kommunen. Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan
tecknas med automatisk förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet
med vad avtalet stadgar.
Bidragets storlek bestäms med hänsyn taget till följande faktorer:
. De faktiska kostnaderna för hyra, drift o d.
. Andel av föreningens verksamhet som riktas till ungdom. (Gäller ej
handi kapporg an isationer och hembygdsgårda r. )
. Föreningens intäkter för lokalen.
Bidragen revideras årligen utifrån antalet bidragsberättigade föreningar och det anslag
som beviljats för bidragsslaget.
Förening som önskar sluta nytt avtal med kommunen om stöd till föreningslokaler gör
detta senast 31 augusti året före det första önskade bidragsåret.

Bidrag

till handikapporganisationer

Handikapporganisationer har rätt till kommunalt lokalt aktivitetsstöd och bidrag till
föreni ngslokaler enli gt bestämm elserna ova n.
Till stöd för administiation och andra omkostnader utgår dessutom ett medlemsbidrag
med 30 kronor/betalande medlem boende iMelleruds kommun. Bidraget baseras på
antalet medlemmar året före ansökningsåret. Skulle det av kommunfullmäktige beviljade
anslaget inte medge en utdelning enligt antagna regler jämkas bidragen.

Sista ansökningsdag
31 maj varje år. Poststämpelns datum gäller.
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.

Särskilt bidrag
Utöver ovan nämnda bidragsformer kan särskilda bidrag utgå i följande fall:
Bidrag till mycket kostnadskrävande verksamhet riktad till barn och ungdom
(samma åldersgränser som för kommunalt lokalt aktivitetsstöd). Detta bidrag
regleras i avtal och utbetalas på samma sätt som bidrag till föreningslokaler.
Stimulansbidrag för arrangerande av aktiviteter för lovlediga skolungdomar. Detta
bidrag röf:.j särskild ordning vid varje enskilt tillfälle. Information skickas minst
en månad före varje ansökningstillfälle till föreningen på den av föreningen
uppgivna adressen.
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. Bidrag till föreningar som enligt kommunstyrelsens bedömning bedriver en ur
kommunens synvinkel angelägen verksamhet och som inte ryms inom
bidragsreglerna i övrigt. Ansökan görs senast 31 oktober året före bidragsåret.

Frågor
-o
Fragor

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

Frågor
Frågor om bidrag och utbetalningar besvaras av Medborgarkontoret
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Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra
samlingslokaler i Melleruds kommun, utredningsuppdrag
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta fram förslag till Riktlinjer för driftoch hyresbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Melleruds kommun.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde

den

20 mars 2018.

Sammanfattning av ärendet
Behov av finns av att se över kommunens riktlinjer för drift- och hyresbidrag till
bygdegårdar och andra samlingslokaler i Melleruds kommun.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag
att ta fram förslagtill Riktlinjerför drift- och hyresbidrag till bygdegårdaroch andra
samlingslokaler i Melleruds kommun.

Beslutsgång
Ordförande frågar på fdrslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Verksa m hetsutveckla re n

Justerandes sign

(-t ;v

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 202011t4

Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag för |okala föreningar
inom Mellerud kommun (tidigare kommun bygdepeng), revidering
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen fastställer reviderade Regler för kommunalt investeringsbidrag för lokala
föreningar inom Melleruds kommun,

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 att ge enhetschefen för Kommunikation och
säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade Regler för kommunal bygdepeng i
Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets regelverk för bidragsgivning.

att bidraget byter namn från bygdepeng till
investeringsbidrag. Syftet är det samma: att kunna ge bidrag till lokala föreningar som vill skapa
meruärde i sitt närområde,

Som en del av harmonieringen föreslås

Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att

1. återremittera ärendet för kompletteringförtydligande av reglerna utifrån förd diskussion
angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas och när itid bidraget kan sökas.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april202L.

Beslutsunderlag

r
o
r
.
o

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-11, 5 90
Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, g 57
Förslag Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används av lokala
föreningar inom Melleruds kommun
Regler för kommunal bygdepeng (nuvarande regler)
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förclaget justerats efter KSAU heslut och ändringarna framgår av "spåra

ändringartunktionen",
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Kommunstyrelsen

Regler för kommunalt investeringsbidrag för lokala
föreningar inom Melleruds kommun (tidigare kommunal
bygdepeng), revidering
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen fastställer reviderade Regler för kommunalt investeringsbidrag
för lokala föreningar inom Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 att ge enhetschefen för
Kommunikation och säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade Regler för
kommunal bygdepeng i Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets
regelverk för bidragsgivning.

att bidraget byter namn från bygdepeng till
investeringsbidrag. Syftet är det samma: att kunna ge bidrag till lokala föreningar
som vill skapa mervärde i sitt närområde.

Som en del av harmonieringen föreslås

Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att

1.

återrem ittera ärendet för komplettering/förffd liga nde av reglerna

utifrån förd diskussion angående namnfrågan, vilka investeringar som
kan sökas och när i tid bidraget kan sökas.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 20 april202t.

Förslaget justerats efter KSAU beslut och ändringarna framgår av spåra

ändringafunktionen.

Beslutsunderlag

.
.
o
.

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-11, 5 90
Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, S 57
Förslag Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som
används av lokala föreningar inom Melleruds kommun
Regler för kommunal bygdepeng (nuvarande regler)

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Komm u nstyrel seförva ltni n gen

464 BO MELLERUD
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Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 att ge enhetschefen för
Kommunikation och säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade Regler för
kommunal bygdepeng i Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets
regelverk för bidragsgivn i ng.

Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att:

1. återremittera

ärendet for komplettering/förtydligande av reglerna utifrån
förd diskussion angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas
och när i tid bidraget kan sökas.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den

20 april202L
Analys
Melleruds kommun har avsatt en specifik bygdepeng som föreningar kan söka för
renoveringar och ombyggnationer. Möjligheten att söka detta bidrag är begränsad
till materialkostnaden.
Bygdegårdar och allmänna samlingslokaler kan ansöka om investeringsbidrag hos
Boverket, men då krävs att kommunen står för 30 procent av hela kostnaden
inklusive arbetskostnad. Nuvarande regler medger endast att kommunens bidrag
används for materialkostnaden, vilket blir en begränsning i kommunens
bidragsgivning om föreningarna tilldelas kommunal bygdepeng.

I reviderade

regler föreslås att bidraget byter namn till investeringsbidrag för
fastigheter för att harmoniera med Boverkets benämning av bidrag. Vidare föreslås
att ett undantag kan tillämpas om föreningen även beviljas stöd från Boverket och
får då även användas för arbetskostnader,

I det reviderade förslaget finns även en tydligare beskrivning av vad bidraget

kan

beviljas för. Exempelvis har möjligheten för tillgänglighetsanpassning kompletterats
uppräkningen. Syftet med uppräkningen är att föfidliga till vad bidrag kan beviljas
för.
Vidare har kravet på vad ansökan ska innehålla föfidligats tillsammans med
information om hur beslut om och utbetalning av bidraget går till.
Förslaget är att samla bidragsansökningarna till ett tillfälle under året. Syftet är att
ansökningarna ska kunna ställas mot varandra samtidigt som en helhetssyn
avseende antalet ansökningar, fördelning och medelsfördelning underlättas. Utan
denna hantering finns risk för att "örst till kvarn" tillämpas. Vi uppnår samtidigt en
effektivare beredning,
Förslaget justerats efter KSAU beslut och ändringarna framgår av spåra
ändringarfunktionen. Ändringarna består bland annat av namnändring av regler

och ansökningsdatum.
överväganden
Förening kan ansöka om bidrag fram till den 15 september, året innan
genomförande. Beslut och utbetalning av bidrag sker innan årsskiftet. Föreningen
har ett år på sig att använda och redovisa hur bidraget varit till nytta.
Ekonomiska konsekvenser
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I

nuvarande förslag har bidragets storlek exkluderats. Detta medger anpassning
utifrån gällande budgetförutsättningar, om de politiska organen så önskar. Med
denna modell i kombination med att bidraget fortsatt budgeteras i särskilt ordning
fi n ns inga ytterl iga re ekonomiska konsekvenser.
Genom mer generösa regler kan det bli större efterfrågan på bidraget,
Slutsatser
Detta förslag har harmonierats med Boverkets regler för investeringsbidrag.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

Anna Granlund
Enhetschef kommunikation och
säkerhet

till

Enhetschef kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare
Ekonom
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Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0s30-189 00
Dovile. bartuseviciute@mellerud,se

Förslag 202I-02-24

@

Regler för kommunalt investeringsbidrag för
a{rvåiflds€y lokala föreningar inom Melleruds kommun
Syfte
Melleruds kommun tillhandahåller årligen pengar för att utveckla landsbygden. Bidraget är riktad till
lokala föreningar som vill skapa mervärde i sitt närområde och samtidigt delar kommunens vision och
värdegrund.

Vem kan söka investeringsbidrag?
Kommunalt investeringsbidrag kan sökas av lokala föreningar registrerade hos kommunstyrelsen.
Företag och privatpersoner är inte behöriga att söka,

Bidrag kan beviljas till:

o
.
.
.

Materialkostnaderl för nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda,
arrenderade eller långtidshyrda lokaler och anläggningar.
Insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov,
Insatser för att skapa mötesplatser, särskilt för ungdomar.
Tillgänglighetanpassning,
9_Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel
uppvärmningssystem eller avloppsha ntering.
För nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en
varaktighet på minst fem år.

o

Bidrag kan inte beviljas för:

o
.
o
.

Köp av tjänst

Driftkostnader
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll
Möbler, vitvaror, maskiner och individuell tävlings- och träningsutrustning.

Krav
Ny-/till-/ombyggnationen eller renoveringen behövs för att föreningen ska kunna utöva sin
verksamhet. Föreningen ska ha en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen kan vara
form av pengar och ideella insatser.
Bidrag som söks från annat håll ska anges i ansökan.
Byggnationen bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som görs
innan beslut om stöd fattats av kommunstyrelsen görs på egen risk eftersom föreningen inte har
någon garanti om att de får bidraget den ansökt om.
Föreningen ska äga, arrendera eller långtidshyra anläggningen som ansökan gäller. Vid arrendering
eller långtidshyra ska fastighetsägaren ha lämnat sitt godkännande till byggnationen.

Beviljat bidrag ska redovisas av föreningen ett år efter att de har fått del av bidraget.

Ansökan, beslut och utbetalning
Ansökan om investeringsbidrag

ffi

sker

'

o
.

Av ansökan ska det framgå vad investeringsbidraget ska användas till, syftet med
investeringen, en kostnadsberäkning samt beskrivning och ritningar för investeringen som
föreningen ansöker om bidrag från kommunen. Av kostnadsberäkningen ska arbetskostnad
och materialkostnad redovisas åtst<itt.
Ansökan ska även innehålla aktuell verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
revisionsberättelse samt ska ansökan vara undeftecknad av styrelsen utsedda funktioner.

Om föreningen även beviljas stöd från Boverkets investeringsbidrag får kommunens bidrag
undantagsfall användas för även arbetskostnader.
1

1
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o
.
.
o
.

Vid bedömningen om bidragets storlek tas hänsyn till medeltillgång och samhällsnytta.
Om föreningen har en medfinansiering betalar kommunen endast del av kostnaden som inte
täcks av bidrag från annan.
Om en förening/organisation blivit beviljad investeringsbidrag för en investering och det efter
betalning blir pengar över ska den överblivna summan återbetalas till kommunen.
Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar
ansökan.
Om ovanstående villkor inte uppfylls kan kommunen återkalla beslutet och kräva tillbaka
utbetalda pengar.

Efter beslut om att kommunen utbetalar bidrag sker utbetalning i förskott till föreningen, innan
utgången av ansökningsåret. Vid byggnation som kräver tillstånd eller lov kan kommunen villkora
bidragsgivningen genom att ange att bidrag, efter beslut om tilldelning, endast betalas ut om
erforderliga tillstånd inhämtas.

Investeringsbidrag utgår endast för kostnader som föreningen kan styrka exempelvis genom fakturor
där materialkostnaden ska vara specificerad.

Redovisning

o
.
.

Vid redovisning ska det framgå hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts.
Redovisningen ska vara undeftecknad av ordförande och kassör och lämnas in till kommunen
senast ett år efter att utbetalning skett.
En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när
slututbetalning görs, Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte detta
efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela beloppet.
Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller
användningen följer inte dessa regler kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget.

2

64

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens

a

SAM MANTRADESPROTOKOTL

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

z02I-03-23

1B

Dnr KS 20201L14

s87

Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används
av lokala föreningar inom Melleruds kommun (tidigare kommunal

bygdepeng)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet för komplettering/förtydligande av reglerna utifrån förd

diskussion

angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas och när i tid bidraget kan sökas.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april202L.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 att ge enhetschefen för Kommunikation och
säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade Regler för kommunal bygdepeng i
Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets regelverk för bidragsgivning,
Som en del av harmonieringen föreslås att bidraget byter namn från bygdepeng till
investeringsbidrag, Syftet är det sammar att kunna ge bidrag till lokala föreningar som vill skapa
mervärde i sitt närområde.

Beslutsunderlag

. Regler för kommunal bygdepeng (nuvarande regler)
. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, 5 90
o Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, g 57
o Försla9 Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används av lokala
föreningar inom Melleruds kommun
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att

1, återremittera ärendet för komplettering/föfidligande av reglerna utifrån förd

diskussion

angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas och när i tid bidraget kan sökas

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april202L.

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

Beslutet skickas till
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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2020-02-25

2t

Dnr KS 20201114

Regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun' revidering
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet besluta r att

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade
Regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets
rqelverk för bidragsgivning.

2.

redovisning ska ske vid arbebutskottets sammanträde den 7 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Bygdepengen är ett bidrag till föreningar inom Melleruds kommun som vill uWeckla sitt
närområde. Det ska vara insatser för att skapa mötesplatser och en levande landsbygd som
underlättar för de boende i ett område att samverka för bygdens framtida utveckling.
Melleruds kommuns har avsatt en bygdepeng motsvarande 300 tkr per år för att tillgodose
denna utveckling.
Nuvarande regler från 2019 tar inte hänsyn till anxikningar där även Boverket är med och
finansierar projekt.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade
Regler ftir kommunal bygdepeng i Melleruds kommun som harmoniserar
regefuerk för bidragsgivning.

2.

redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020'

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

Beslutet skickas

till

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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2019-04-10

Kommunstyrelsen

g 90

15

Dnr KS ZOI9|7L.OA3

Regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställa regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun enligt
föreliggande forslag med tillägget att beslut om bidragsnivå tas med hänsyn
till medelstillgång och bedömd samhällsnytta.
2. justera kommunstyrelsens delegeringsregler ge-nom att införa att arbetsutskottet
teslutar om bidrag för kommunal bygdepeng på delegation av kommunstyrelsen.

3. en utvärdering av de nya reglerna ska ske i april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Bygdepengen är ett bidrag till föreningar inom Melleruds kommun som vill utveckla
sitt närområde. Det ska vara insatser för att skapa mötesplatser och en levande
landsbygd som underlåttar för de boende i ett område att samverka för bygdens
framtida uWeckling.
Melleruds kommuns har avsatt en Bygdepengen motsvarande 300 tkr per år för
att tillgodose denna uWeckling.
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning utifrån förd
diskussion. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 12 mars 2019.

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019,5 67, att, inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet, komplettera regler för kommunal bygdepeng i Melleruds
kommun med krav på att föreningarna ska verka i enlighet med Melleruds
komrnuns värdegrund.

Beslutsunderlag

r
.
r
.
r
r

till regler för kommunal bygdepeng för Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, g 42.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (reviderad)
Förslag till regler för kommunal bygdepeng för Melleruds kommun (reviderat)
Arbetsutskottets beslut 2019-O3-L2, E 67.
Förslag

till beslut

på sammanträdet
Morgan E Andersson, Daniel Jensen (KD) och Eva Pärsson (M) : Kommunstyrelsen
beslutar att
1. fastställa regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun enligt
föreliggande forslag med tillägget att bestut om bidragsnivå tas med hänsyn
till medelstillgån9 och bedömd samhållsnytta.
Förslag

Utdragsbestyrkande

Justerandes
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gelom att införa att arbetsutskottet
2. justera
-beslutarkommunstyrelsens delegeringsregler
om bidrag för kommunal bygdepeng på delegation av kommunstyrelsen.
3. en utvärdering av de nya reglerna ska ske i april 2O2O.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet skickas till
Processledaren

Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
KFS

Utdragsbestyrkande

Justera

68

MELLERUDS KOMMUN

KOM

MU

NAL FORFATTNINGSSAM LING

Flik

Titel

Regler för kommunal bygdepeng
Fastställd av kommunstvrelsen den 10 april 2019, 5 90
Utbvtt den
Ersätter

Sida
Siqn

1:1

KOMMUNAL BYGDEPENG
Syfte
Melleruds kommuns har avsatt en Bygdepengen motsvarande 300 00Okr per år för att
utveckla landsbygden. Bidraget är riktad till lokala föreningarsom vill skapa mervärde
sitt närområde och samtidigt delar kommunens värdegrund.

i

Regler

1. Kommunal bygdepeng kan sökas av lokala föreningar.
2. Bygdepengen utgår endast som stöd för materialkostnader.
3. Bidraget får ansökas löpande under året.
4. Vid ansökan ska det framgå vad bygdepengen ska användas till och syftet med de

5.

insatser som planeras.
Bedömningen om bygdepeng tas med hänsyn till medeltillgång och samhällsnytta.

Redovisning

1.

2.

Vid redovisning ska det framgå hur bidraget har använts och vilka effekter som
har nåtts. Redovisningen ska vara undertecknad ordförande och kassör och
inlämnad till kommunen senast ett år efter att utbetalning skett.
Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt
ändamål kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget.

Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation av kommunstyrelsen.
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Dnr KS 20LSl53

Antagande av detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verksamhetsområde enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I

samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad
som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den
befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området
för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.
Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-IL-LZ - 2018-12-11. Planförslaget har varit
ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-0I - 202L-03-15. De inkomna
synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och Wå granskningsutlåtanden.
Byggnadsnämndens beslutade den 24 mars 202I, $ 40, att godkänna granskningsutlåtandena
och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att anta
deta ljpla nen för Sa pph ult verksam hetsom råde.

Beslutsunderlag

r
.
.

Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde (Sapphult 1:3)
Byggnadsnämndens beslut 202I-03-24, 5 40,
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BI LAGA och

Arbetsmaterial (fastighetsföfteckn i ng)
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Kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verkamhetsområde enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I

samband med att detaljplanen fcir handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är
från 1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan
efter vad som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra
den befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över
området för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.
Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-Ll-I2 - 2018-12-11. Planförslaget har varit
ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-0L - 202L-03-15. De
inkomna synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och Wå
granskningsutlåtanden.
Byggnadsnämndens beslutade den 24 mars 202I, $ 40, att godkänna granskningsutlåtandena
och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att
a nta deta ljpla nen för Sa pph u lt verksa m hetsom råde.

Beslutsunderlag

o Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde
. Byggnadsnämndens beslut 202I-03-24, g 40.

Karl Olof Petersson

(Sapphult 1:3)

Jonas Söderqvist
GIS- och kaftingenjör
0530-181 68
jonas,soderqvist@mellerud.se

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Sammantrådesdatum

Byggnadsnämnden

5lud

202r-o3-24

4

540
Dnr 2015.25.21{

SAPPHULT 1:3
Ny detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
Byggnadsnärnndens beslut

1. Byggnadsnämnden
2. Byggnadsnämnden
3. Byggnadsnämnden

beslutar att godkänna granskningsutlåtandena,
beslutar att godkänna detaljplanens antagandehandlingar,

beslutar att föreslå Kommunfullnräktige att anta detaljplanen för
Sapphult verksam hetsområde.

Sammanfattning av ärendet
med att detaljplanen frir handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset for marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad
som efterlrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den befintliga
detaljplanen för Sapphult men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området för att

i samband

uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.
Planforslaget har varit ute på samråd under 2018-11-L2 - 2018-12-11.
Planftirslaget har varit ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-01
2021-03-15. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och Wå
granskn ingsutlåtanden.

-

Beslutsunderlag

r
.
r
.
r

Planförslag, antagandehandlingar
Detaljplan
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

o
o

Granskningsutlåtandel
Granskningsutlåtande2
Gestaltningsprogram

Skäl för beslutet

.
.

Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 18 5
Beslut om planuppdrag, KSAU 5 35/150210

Avgift
Kostnaderna hanteras inom kommunens avsatta medelför upprältande av
detaljplaner,

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige.

*tJusterandes

Uldragsbeslyrkande
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Änrnor ro

Dnr KS 7020/687

Planprioritering 2021
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 202L

Sammanfattning av ärendet
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år, Planprioriteringen tas upp
årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.
Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som kommunstyrelsen
lämpligen ska stafta eller arbeta vidare med under kommande år

Ärendet återremitterades för vidare handläggning av Kommunstyrelsen $ 461202L med
hänvisning till pågående arbete med framtagningen av ny översiktsplan för Melleruds kommun
samt att prioritering skulle ändras enligt majoritetens förslag på prioritering. Tillväxtenheten har
ändrat prioritering i programmet enligt majoritetens förslag och stämt av det nya förslaget med
Byggnadsnämndens ordförande, Förslag till ändrad prioritering framgår av beslutsunderlaget,

Beslutsunderlag

o
r

Förslag

till Planprioritering 2021 med bilaga.

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA
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Kommunstyrelsen

Planprioritering 2O2L
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 202L.

Sammanfattning av ärendet
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur
kommunens samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år.
Planprioriteringen tas upp årligen eller vid behov, för fastställande i
kommunstyrelsen.
Planprioriteringsprog rammet anger förslag på vil ka detaljplaner som
kommunstyrelsen lämpligen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år
Ärendet återremitterades för vidare handläggning av Kommunstyrelsen 9 461202L
med hänvisning till pågående arbete med framtagningen av ny översiktsplan för
Melleruds kommun samt att prioritering skulle ändras enligt majoritetens förslag på
prioritering. Tillväxtenheten har ändrat prioritering i programmet enligt
majoritetens förslag och stämt av det nya förslaget med Byggnadsnämndens
ordförande. Förslag till ändrad prioritering framgår av beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
o Förslag till Planprioritering 202L + bilaga

Maria Wagerland

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tillväxtchef
Jonas Söderqvist

Kart/GIS-ingenjör (Handläggande tjänsteman)
0530-181 68
jonas. soderqvist@mellerud,se

Beslutet skickas

till

Kart/GIS-ingenjör
Bygg nadsnä m nden/Til lväxten heten

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Svar på remissen - Tillgängliga stränder
strandskydd (SOU 2O2Oz78)
Förslag

-

ett mer differentierat

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att, på uppdrag av kommunstyrelsen i Melleruds kommun, avge
yttrande angående remissen Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU
2020:78) enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Tillgängliga stränder - ett mer
differentierat strandskydd, SOU 2020:78.
Melleruds kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på betänkandet gällande
utredningen om översyn av strandskyddet,

Syftet med uppdraget till utredningen, har varit att föreslå de författningsändringar och andra
åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden.
Utredningen föreslår bland annat:

o
.
.
.

r

.

En ökad differentiering av strandskyddet som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och
stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på det sättet
syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för
småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.
Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna
strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.

Att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort, Gäller insjöar med en
vattenyta som uppgår till t hektar eller mindre eller vattendrag som är 2 meter eller
smalare, Förslaget innebär även att det finns en möjlighet för Länsstyrelsen att införa skydd
vid små sjöar och vattendrag som har särskild betydelse för något av strandskyddens syften.
Strandskydd ska inte heller gälla vid anlagda vatten (sjöar, dammar och våtmarker) som har
tillkommit efter 1975.
Att termen områden för landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen (LIS) ändras till
landsbygdsområden. Samt att det föfidligas vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett
område ska kunna anses vara landsbygdsområden. Utredningen föreslår vidare att
kommunerna ska kunna ansöka om att strandskyddet i landsbygdsområden upphävs, samt
att strandskyddet ska kunna återinföras i landsbygdsområden om förutsättningarna för att
upphäva strandskyddet inte längre föreligger.

Att Länsstyrelsen bör få i uppdrag att klarlägga och fastställa var strandskyddet gäller och
ska gälla i respektive län, En heltäckande digitalisering bedöms bidra till att göra
strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert både för den enskilde och
allmänheten.

.

Det ska bli enklare att ändra gamla beslut om strandskyddets omfattning. Möjligheten att
kunna ändra gamla beslut är viktigt för ett anpassat och dynamiskt strandskydd.
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Förslaget ska enligt det så kallade Januariavtalet träda i kraft den 1 januari 2022.
Förslaget är också att äldre bestämmelser gäller för ärenden och mål som påbörjats före

ikraftträdandet.
Sista dag för remissvar är den 3 maj 2021.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 202L, S 62, att ge arbetsutskottet i uppdrag att besvara
remissen.

Beslutsunderlag

r
o
o

Remisshandlingar - remissen Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU
2020:78) - länk www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar /2020 I 12/ sou-20207 B I
Förslag till yttrande.

Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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rbetsutskott

Svar på remiss - Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd (SOU 2O2Oz78)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att, på uppdrag av kommunstyrelsen i Melleruds kommun, avge
yttrande angående remissen Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU
2020:78) enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Tillgängliga stränder - ett mer

differentbrat strandskydQ SOU 2020: 78.
Melleruds kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på betänkandet gällande
utredningen om översyn av strandskyddet.

Syftet med uppdraget till utredningen, har varit att föreslå de författningsändringar och andra
åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden.
Utredningen föreslår bland annat:

.

En ökad differentiering av strandskyddet som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och
stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.

o

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på det sättet
syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverkamhet främst för
småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck,

r

Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna
obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade
områden.

o Att det generella strandskyddet

vid små sjöar och vattendrag tas bort. Gäller insjöar med
en vattenyta som uppgår till t hektar eller mindre eller vattendrag som är 2 meter eller
smalare. Förslaget innebär även att det finns en möjlighet för Länsstyrelsen att införa skydd
vid små sjöar och vattendrag som har särskild betydelse för något av strandskyddens syften.
Strandskydd ska inte heller gälla vid anlagda vatten (sjöar, dammar och våtmarker) som har
tillkommit efter 1975,

o Att termen områden för landsbygdsutvecklingen

i strandnära lägen (LIS) ändras till
landsbygdsområden. Samt att det föfidligas vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett
område ska kunna anses vara landsbygdsområden. Utredningen föreslår vidare att
kommunerna ska kunna ansöka om att strandskyddet i landsbygdsområden upphävs, samt att
strandskyddet ska kunna återinföras i landsbygdsområden om förutsättningarna för att
u pphäva stra ndskyddet inte lä ng re förel igger,

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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K5202U76

o

Att Länsstyrelsen bör få i uppdrag att klarlägga och fastställa var strandskyddet gäller och
ska gälla i respektive län. En heltäckande digitalisering bedöms bidra till att göra
strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert både för den enskilde och
allmänheten.

r

Det ska bli enklare att ändra gamla beslut om strandskyddets omfattning. Möjligheten att
kunna ändra gamla beslut är viktigt för ett anpassat och dynamiskt strandskydd.

Förslaget ska enligt det så kallade Januariavtalet träda i kraft den L januari 2022.
Förslaget är också att äldre bestämmelser gäller för ärenden och mål som påbörjats före

ikraftträdandet.
Sista dag för remissvar är den 3 maj202L.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april202t, 9 62, att ge arbetsutskottet i uppdrag att
besvara remissen.

Beslutsunderlag

.

Remisshandlingar

-

-

remissen Tillgängliga stränder

- ett mer differentierat

strandskydd

(SOU 2020:78) länk www.regeringen.se/rattsliga-dokumentlstatens-offentligautredninoar I 2020 I 12 I sou-20207 B I

Jonas Söderqvist
GIS- och kartingenjör

Karl Olof Petersson
Kommunchef
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Remiss av betänkande Tillgängliga stränder
differentierat strandskydd, SOU 2020:78

- ett mer

Sammanfattning
I syfte att ge ett "Dalslandsperspektiv" har ÅmåI, Mellerud, Dals-Ed,
Fiirgelanda, Bengtsfors, Vänersborg och Årjängs kommuner beslutat att gä
samman och låimna ett gemensamt yttrande avseende betänkandet
Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78.

o
o
o

o
o
o
o
o

Dalslandskommunema tillstyrker i princip att det generella
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort.
Dalslandskommunerna tillstyrker i princip att strandskyddet vid
anlagda vatten tas bort.
Dalslandskommunerna delar betänkandets bedömning att det inte
ftireligger något behov av utvidgning av strandskyddet Dalslandskommunema efterfrågar dock en bestämmelse som
möjliggör ft)r kommunerna att begära en översyn av enskilda områden
med utvidgat strandskydd.
Dalslandskommunerna motsätter sig kraftigt utredningens ftirslag till
ftirändring av de särskilda skälen i 7 kap l8c$ som skulle innebära en
ökad restriktivitet och stärkt skydd i vissa områden.
Dalslandskommunerna ser positivt pä att få till stånd en ökad och mer
effektiv tillsyn för att säkerställa att lagstiftningen efterlevs vilket är
viktigt ftir legitimiteten och förtroendet ftir lagstiftningen.
Dalslandskommunema ser positivt på att kommunen ges två olika
alternativ att hanter a strandskyddet (landsbygdsområde).
Dalslandskommunerna delar inte utredningens bedömning att områden
med utvidgat strandskydd bör undantas från möjligheten att omfattas
av landsbygdsområden
Dalslandskommunema instämmer i bedömningen att det finns ett stort
behov av att vidare utreda undantaget för de areella näringarna i
strandskyddsbe stämme I serna.

lnledning
Dalsland - Ett Sverige i miniatyr. För den som bor, verkar eller någon gång
besökt Dalsland är det inte svårt att förstå hur begreppet en gång uppstod.
Naturen i Dalsland är otroligt vacker och på många sätt speciell, inte minst
landskapets otaliga sjöar och vattendrag.
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Landskapet har högst sjötäthet i Sverige till yta räknat, 25 oÄ är täckt av
vatten. Med så mycket vatten ftiljer även att en betydande del av landskapets
land- och vattenareal omfattas av strandskydd.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) indelning klassas hela
Dalsland som landsbygd. Från politiskt håll, på såväl nationell som regional
och lokal nivå, råder en tydlig enighet - hela Sverige ska leva och en levande
landsbygd är en otroligt viktig del i detta. En levande landsbygd kräver goda
ftjrutsättningar för människor att kunna bo, leva och verka på platsen och ett
livskraftigt näringsliv som har möjligheter att utvecklas.
Hur strandskyddslagstiftningen är utformad och hur den tillämpas påverkar
Dalsland i väldigt stor utsträckning och har stor inverkan på möjligheterna till
utveckling i området. En omarbetning av strandskyddslagstiftningen är därftir
en mycket angelägen fråga ftr ett landskap som Dalsland.

I syfte att ge ett "Dalslandsperspektiv" har ÅmåI, Mellerud, Dals-Ed,
Färgelanda, Bengtsfors, Viinersborg och Årjangs kommuner beslutat att gä
samman och lämna ett gemensamt yttrande . Ovan nämnda kommuner
benämns som "Dalslandskommunerna" i yttrandet.

Generella synpunkter
Ökat lokalt inflytande:Direktivet anger att det lokala inflytandet ska öka.
Betänkandets ftirslag till ansvarsfördelning mellan länsstyrelse och kommun
där länsstyrelserna fortsatt ges en dominerande roll i tolkningen av
strandskyddet fär tolkas som att tilltron till kommunernas förmäga att göta
lokala bedömningar tu Iäg. Föreslagen ansvarsfördelning bedöms inte
uppfylla direktivet att det lokala inflytandet ska öka.

Miljökvalitetsnormer och vattendirehivet: Utredningen tar inte hänsyn till
EU:s vattendirektiv, i vilket det framgår att miljöstatusen ftir ytvatten inte får
försämras. Vad ett förändrat strandskydd med tänkbar ökad bebyggelse där
det tidigare inte exploaterats kan ha ftir konsekvenser på sjöar och vattendrag
saknas i utredningen. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande för
kommunerna. Det innebär till exempel att verksamheter som riskerar att
försämra vattnets status inte ska få tillstånd från kommunen att genomföra sin
verksamhet. En diskussion om hur ett mer differentierat strandskydd skulle
påverka arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormema saknas i utredningen.
Påverkan på naturmiljön:Författarna skriver att "med en varsam tillämpning
(...) samt skarpare tillsyn bör den negativa påverkan på miljön som en följd av
lättnaderna i bestämmelserna bli begränsad". Riktlinjer ftir hur den varsamma
tillämpningen skulle gå till beskrivs inte i utredningen. Vi vet att sjöar och
vattendrag redan nu påverkas starkt och dess funktion och ekosystem utsätts
för stor påfrestning i och med de klimatförändringar vi ser. Strandzoner är
viktiga för dämpning av flöde vid skyfall och vattenkvaliteten påverkas åt det
negativa hållet under torrperioder. Vi kan utgå ifrån att påfrestningar och
därav vikten av fungerande ekosystem inte kommer att minska i framtiden.
Det är av största vikt att utreda hur ett ftirändrat strandskyddsregelverk
kommer att påverka vattendragens ekologiska funktioner.
Helhetssyn med utgångspunkt i att de ekologiska förutscittningarna scitter
ramarnaför andra hållbarhetsperspektiv: För att värna livsvillkor ftir djur
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och växtarter bör man undvika exploatering av jungfrulig mark. Sådan
exploatering ftir med sig påverkan i form av ny infrastruktur, avlopp, krav på
service, störning i form av buller osv. Om det är social eller ekonomisk
hållbarhet man vill sträva efter genom att förändra strandskyddsregelverket
bör man istället göra det lättare att få kompletteringsåtgiirder på redan
ianspråktagen mark där inte ekologiska värden riskeras.

Betänkandets förslag
Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort
Dalslandskommunerna tillstyrker i princip aff det generella strandskyddet vid
små sjöar och vattendrag tas bort.
Det råder dock en otydlighet hur sjöarnas yta och vattendragens bredd ska
bedömas - ftirslaget kräver ftirtydligande kring detta.
Strandskydd vid anlagda vatten
Dalslandskommunerna tillstyrker att strandskyddet vid anlagda vatten som
tillkommit efter 1975 tas bort.
Färgelanda och Ämåls kommun framftir särskilt att man ställer sig positiva till
förslaget, men anser att förslaget bör innefatta samtliga anlagda vaffen oavsett

tillkomstår.
Undantaget för de areella näringarna
Dalslandskommunema instämmer i bedömningen att det finns ett stort behov
av att vidare utreda undantaget för de areella näringarna i
strandskyddsbestämmelserna. Idag exkluderas många mindre areella
näringsidkare pä grund av omsättningskravet och bedömningsgrunderna är
otydliga, vilket leder till olika bedömningar i kommunerna samt bidrar till en
mer restriktiv tillämpning. Även små verksamheter som drivs på hobbybasis
blir allt viktigare för att hålla vårt landskap och våra stränder öppna och fria
från igenväxning genom bland annat beteshävd.

Utvidgning av strandskyddet
Den senaste översynen av det utvidgade strandskyddet genomfördes 2009 2014. Utredarens bedömning är att det inte ftireligger något behov av ändring
av bestämmelserna om utvidgning av strandskyddet eller andra åtgärder för en
ftirnyad översyn av utvidgade strandskydd.
Det är dock mycket otillfredsställande att bestämmelserna om utvidgat
strandskydd har tillämpats så olika av olika länsstyrelser, viket lett till helt
olika strandskydd i olika län och olika kommuner. Här hänvisar vi till
länsstyrelserna i Värmland och Västra Götalands olika beslut om utvidgat
strandskydd runt Stora Le, Lelång, Västra Silen, där effekterna blir särskilt
tydliga runt de sjöar som berör båda länen. De orättvisa förutsättningar som
drabbar enskilda boende och kommuner på olika sidor om länsgränsen är inte
acceptabel. Det finns inga sakliga skäl ftjr olika tolkningar hos olika
länsstyrelser.
Dalslandskommunerna efterfrågar en bestämmelse som möjliggör ftir
kommunerna attbegära en översyn av enskilda områden med utvidgat
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strandskydd av Länsstyrelsen. En sådan bestämmelse skulle säkerställa att alla
beslut fortsatt vore anpassade efter aktuella ftirhållanden och möjliggöra en
löpande uppftiljning av de utvidgade områdena. Utredningen lyfter att det i
framtiden kan bli aktuellt med en ny nationell översyn då förutsättningarna
med tiden kommer förändras. Genom att möjliggöra ftir kommunerna att
begära översyn av enskilda områden skulle behovet av en framtida nationell
översyn sannolikt minska då översynen istället skulle ske kontinuerligt i
dialog mellan kommun och länsstyrelse.
Landsbygdsområden

-

definition, kriterier, särskilda skäl

Dalslandskommunerna ser positivtpä att kommunen ges två olika alternativ
att hantera strandskyddet. Dels upphär,t strandskydd i utpekade
landsbygdsområden dels möjlighet att redovisa landsbygdsområden i
kommunens översiktsplan utan någon begränsning i yta. Det är vidare bta att
befi ntliga LlS-områden fortsättningsvis ska gälla som landsbygdsområden.
Dalslandskommunerna ställer sig positiva till de loreslagna särskilda skäl som
kan tillämpas inom landsbygdsområden.
Då utpekandet av landsbygdsområden ska f<iregås av ett omfattande
utredningsansvar där kommunerna ska visa att området upp$ller kriterierna
ftir landsbygdsområde anser Dalslandskommunema att det är orimligt att
kommunerna ska behövavänta ett år på beslut från länsstyrelsen. Tidsgränsen
för liinsstyrelsens beslut måste kortas avsevärt.
Dalslandskommunerna delar inte utredningens bedömning att områden där
länsstyrelsen tidigare har beslutat att utvidga strandskyddet bör undantas från
möjligheten att omfattas av landsbygdsområden. Utvidgat strandskydd får inte
per definition innebäraattetl område inte kan ingå i ett landsbygdsområde.
Dalslandskommunerna anser att det bör vara upp till kommunerna och
länsstyrelsema att göra den lokala bedömningen. Förslaget riskerar annars att
inte upp$lla direktivens önskemål om att det ska bli betydligt enklare att
bygga strandnära i landsbygdsområden och frirbättra ftirutsättningarna ftir
bostäder och näringsverksamhet i områden med lågt exploateringstryck'
Det utvidgade strandskyddet är i Dalsland utlagt med 200 meter (ftir Vänern
300 meter) generellt runt de sjöar som omfattas av utvidgningsbeslutet. Det
medfiir att en stor del av den befintliga bebyggelsen som vuxit fram längs
med sjöarna långt ftire strandskyddet infördes, hamnar inom strandskydd. Det
är angeläget att den befintliga bebyggelsen kan utvecklas och kompletteras
med ny bebyggelse och nya verksamheter som utvecklar bygden och inte
exkluderas på grund av atI de är belägna inom utvidgat strandskydd.
Dalslands många sjöar innebär både en viktig resurs ftjr utveckling av boende,
näringsliv och turism och samtidigt innebär det att utvecklingsmöjligheterna
inom stora delar av landskapet är starkt begränsade av strandskyddet som till
stora delar är utvidgat. Som rapporten "Det goda livet i Dalsland,
Diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland"
(Västra Götalandsregionen, Analys VGR 2020:51) visar finns det stora behov
av att vända utvecklingen (se utdrag nedan). Därför är det avgörande att de
föreslagna lättnadema inom landsbygdsområden kan tillämpas även inom
områden med utvidgat strandskydd.
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Utsnitt ur Analys VGR 2020:51, Det goda livet i Dalsland:
Den långsiktiga samhrillsutvecklingen i Dalsland dr problematisk. De starkq
drivkrafter som g/nnar mer urbana och befollcningsrika platser har succesivt
lett till minskande befolkning, färre jobb, ett högt bidragsberoende i arbetsftr
ålder, en struktur i ndringslivet som awiker från omgivande kommuner i
storstadsregionen Vcistra G\taland och ett något ldgre vrilbefinnande.

Dalsland har betydande resurser. Dalsland rir ett sammanhållet landskap som
hrirstammar från I5}}+alet med egen historia och med en tydlig identitet.
Dalsland har en stark kulturell trqdition och ett antal framstående kulturella
institutioner och utbildningsinstitutioner. Dalsland har också unika natur och
turismupplevelser, delvis outnyttjade, inte minst med koppling till Dalslands
kanal, sjösystemen och Vrinern. Dalslands ekonomisk-geografiska lcige dr i
grunden starkt med ncirhet till befolkningsrika och diversifierade regionala
arbetsmarknader och kvalificerad regional infrasnuhur inom områden som
ha gr e utb il dnin g, kv al ifi c e r ad v år d, innov at i o n e r o c h fo r e t a g s utv e c kl in g.
Dalsland har också direkt nrirhet och kopplingar till Norge, den norska
marknaden och de norska konsumenterna av varor och tjänster. Dalsland har
samtidigt enfastighetsmarlcnad med mycket låga priser vilken på sikt bör
kunna locka cinfler investerare och som gör det enklare att leva ett bra liv
med relativt sett kigre inkomster. De lågafastighetspriserna cir samtidigt ett
tydligt tecken på dagens låga attrahivitet. Ingen annan del av Vcistsverige har
motsvorande situation och grannkommunerna bedöms överlag som betydligt
mer attraktiva av invånarna. "
Det ligger inte i Dalslandskommunernas intresse att äventyra de stora naturoch friluftsvärden som finns i oexploaterade områdena där det verkligen finns
fog ftir ett utvidgat strandskydd. Det ligger helt i Dalslandskommunernas
intresse att genom väl avvägda beslut balansera både byggande, friluftsliv,
allemansrättslig tillgång till stränder och bevarande av goda livsvillkor för
djur- och växtlivet på land och i vatten. Ett väl fungerande
strandskyddssystem skulle behöva genomsyras av tilltro till denna förmåga.
Som betänkandet tar upp har LlS-områdena inte fallit ut på det sätt som
lagstiftaren avsåg. Lagtexten är otydlig och svårtolkad vilket har lett till en
strängare tolkning av lagtexten än vad som avsågs. Dalslandskommunema
befarar att samma situation riskerar att uppstå kring landsbygdsområde och
tolkningen av lagtexten om inte denna ftirtydligas, detta för att fä den effekt
som lagstiftaren har för avsikt med lagfiorändringen.

Stärkt skydd ivissa områden
Utredningen föreslår att i områden där exploateringsgraden är hög och där
efterfräganpå mark för bebyggelse är stor samt i vattenområden av särskild
betydelse för djur- och växtlivet ska de särskilda skälen ftir dispens och
upphävande av strandskydd vid detaljplanering enligt 7 kap. l8 c$ tillämpas
särskilt restriktir,t.
Dalslandskommunema motsätter sig kraftigt utredningens förslag till
ftirändring av de särskilda skälen i 7 kap 18c$. Områden där efterfrågan på
mark lor bebyggelse är stor, träffar väldigt många tätorter och städer.
Strandskyddslagstiftningen är redan mycket restriktiv och ett sådant ftirslag
skulle innebära stora negativa konsekvenser för möjligheten att utveckla
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befintliga tätorter och städer. Det skulle innebära att
strandskyddslagstiftningen skulle ffi oproportionerligt stor vikt jåimfört med
andra intressen, krav och riktlinjer i den awägning som krävs ftir att skapa en
god bebyggd miljö och uppnå hållbarhetsmålen.
Öt<aO

och mer effektiv tillsyn

För att tillsynsmyndigheterna ska kunna agera med en nationell helhetssyn
måste resurserna och utbildningen ftirstärkas. Vi ser positivt till att
Naturvårdsverket får ökade resurser på området och önskar att denna del av
utredningen ftirdjupas ytterligare. För tillsynen är det givetvis viktigt att
enkelt kunna kontrollera vad som gäller på en plats. Det är också viktigt for
ftjrtroendet ftir reglerna och möjlighetema att frilja dessa. Det behöver därför
synliggöras var strandskydd gäller genom att utveckla ett lättillgängligt
digitalt kartverktyg. Vid tillsyn åir det särskilt viktigt att rättssäkert kunna
kontrollera vad som gäller på en plats. Det är också viktigt för legitimiteten
och förtroendet ftir reglerna, att det är möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt
ffi veta var skyddet gäller eller inte gäller.
För att tillsynen ska vara rättssäker bör utbildningsinsatser ges i alla instanser
som arbetar inom strandskyddslagstiftningen så som tillsynsmyndighet, polis
och rättsväsendet.
Finansieringen av strandskyddstillsynen bör utredas. Ska tillsynen
avgiftsfinansieras helt eller delvis eller ska den helt eller delvis vara
skattefinansierad. Den prioritering tillsynen får i kommunerna beror oftast på
hur stor finansieringsgrad tillsynen uppbär. Där har strandskyddstillsynen en
låg finansieringsgrad.

/ Bengtsfors, Dals-Ed, Frirgelanda, Mellerud, Vr)nersborg, Åmål och Åriangs
kommuner

Stig Bertilsson

Martin Carling

Kommunstyrelsens ordf. Bengtsfors kn

Kommunstyrelsens ordf. Dals-Eds kn

Tobias Bernhardsson

Morgan E. Andersson

Kommunstyrelsens ordf. Färgelanda kn

Kommunstyrelsens ordf. Melleruds kn

Benny Augustsson

Michael Karlsson

Kommunstyrelsens ordf. Vänersborgs kn

Kommunstyrelsens ordf. Ämåls kn

Daniel Schiitzer
Kommunstyrelsens ordf. Årjängs kn
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har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger
besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.reqerinqen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet hos Elanders Sverige AB via följande
länk:

https://req-intern.store. elanders.com/
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss - hur och varför
(SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Jan Terstad
Departementsråd

Med vänlig hälsning

Liisa Viinamäki
Enhetsassistent
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E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Telefonväxel: 08405 10 00
Fax08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se
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Fortifikationsverket
Friluftsfrämjandet
Fältbiologerna
Förbundet för Svedges småbrukare
Föreningen för Samhällsplanering
Företagarna
Försvatsmakten
Gagnef kommun
Gislaveds kommun
Godands kommun
Greenpeace Sverige

Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Göteborgs univetsitet

Habo kommun
Halmstad kommun
Havs- och vattenmyndigheten
Havsmiljöinstitutet
Hela Sverige ska leva
Huddinge kommun
Hushållnings sällskapet
Hällefors kommun
Hälsoftämjandet
Härjedalens kommun
Hämösands kommun
Hästnäringens Nationella Stiftelse
Höganäs kommun
Höic å vattenråd
IALE svenska landskapsekologiska föreningen
I\rL Svenska Miliöinsdrutet
Jokkmokks kommun
Justiriekanslern
Justitieombudsmannen
Jäganas riksförbund

Jönköpings kommun
Kammarkollegiet
Kadskoga kommun
I(adskrona kommun
2 (8)
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Iiadstad kommun
Iiatls tads universitet
Kristianstads kornmun
IGokoms kommun
Kulturmilj öfrämj andet
Iiungl. Tekniska högskolan
I{ungsbacka kommun
Kungsöts kommun
I(ustbevaknin€len
I{ävlingeåns vattenråd
Lantbnrkarnas Riksförbund
Lantmäteriet
Linköpings komrnun
Linn6universitetet
Livsmedelsverket
Ljusdals kommun
LRF Skogsägarna
LuIeå kommun
Lysekils kommun
Länssryrelsen i Jämtlands län
Länssryrelsen i Blekinge län
Länssq,'relsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länssty-relsen i Gävleborgs län
Länssty'relsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jönköpings iän
Länssryrelsen i Iialmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länssq'1gl5sn i Norrbottens län
Länsstytelsen i Skåne län
Länssty'relsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länssqrrgl5gn i Värrnlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernordands län
Länssq,'telsen i Västmanlands län
Länsst1'relsen i Västra Götalands län
Länsstvrelsen i Ötebro län
3 (8)
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Länssryrelsen

i Ostergirtlands

län

N{aLnö kommun
N{eileruds kommun

Metda AB
I\4ittuniversitetet
Mora kommun
N{otala kommun
Ä4yndigheten

för

s

amh äil s sk,vdd o ch beteds kap

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk
Naturhistoriska riksmuseet
Naturskoleföreningen i Sverige
Natutskydd sföreningen

Naturturismföretagen
Naturwårdsverket
Norrtälje kommun
Notsjö kommun
Näringshvets regelnämnd NNR
Nätvetket Rätt Strandskvdd
Regelrådet

Region 10
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämdand Härjedalen

RegionJönköpings län
Region l{almar län
Region I{ronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Srirmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region \rästernordand
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
4 (8)
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Riksantikvarieämbetet
Riksrevisionen
Sala kommun

Sametinget
Scouterna
Sege å vattendragsförbund och vattenråd

Skellefteå kommun

Skogsindustrierna
Skogsstyrelsen
Skätgatdatnas riks förbund

Skärgårdsstifteisen
Småföretagarnas Riksorganisation

SmåKom
Sollefteå kommun
Sportfiskarna
Statens energimyndighet
Statens fastighetsvetk
Statens geotekniska institut
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Stiftelsen föt mil j ös trategisk forskning, Mis tta
Stockholms kommun

Stockholm Resilience Center
Stockholms universitet
Stommans kommun
Strängnäs kommun
Strömstads kommun
Strömsunds kommun
Svea hovrätt, Nlatk- och miljöoverdomstolen
Svenljunga kommun
Svensk försäkring
SvenskTurism AB
Svenska Botaniska föreningen
Svenska fiällklubben
Svenska Jägareförbundet

Svenska Kanotförbundet
Svenska I{ryssarklubben
Svenska orienteringsförbundet
Svenska samernas dksförbund (SSR)

5 (8)
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Svenska Seglarförbundet
Svenska skridskoförbundet
Svenska Turistföreningen
Svenskt Friluftsliv
Svenskt Näringsliv
Sveriges Allmänningsskogars Förbund

Sveriges entomologiska fiirening
Sveriges Fiskares producentorganisation
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges Geologiska undersökningar
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Jordägareförbund

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges lantbruksunjversitet

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges spannmålsodlate fötening

Säffle kommun
Södertälje kornmun

Sölvesbotgs kommun

Tillväxwerket
Tingsryds kommun
Trafikvetket
Trelleborgs kornmun
Umeå univetsitet
Upplandsstiftelsen
Uppsala kommun
Uppsala universitet fluridiska fakulteten)
Valdematsviks kommun
Y tJlaägar nas ri k s fö rbund
Visita
Vänersborgs tingsrätt, mark- och milj ödomstolen
Världsnarurfonden i Sverige SfSfF
Värn-rdö komnrun
Västen'iks komrnun
Västkuststiftelsen
Västra G ötalandsregionen
Växjö kornmun
Ärjängs kommun
Älvdalens kommun
6 (8)
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Örnsköldsviks kommun
Ostersunds kommun
()stersunds tingsrätt, mark- och millödomstolen
Östhammars kommun
Remissvaren ska ha kommit in till i\{iljödepartementet senast den 3 mai
2027. Svarcn bör lämnas per e-post till m.remissvx@rcgetinsskansliet.se och
med kopia till m.naturmilj oenheten@regedngskansliet. se. Ange

diadenummerM2020/02032 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
Svaret bör lämnas i fvå versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.

$7ord), den andra

i ett format

(t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven

enligt lagen Q018:1937) om tillgänglighet till digital offendig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I

vill ha synpunkter på förslagen eller
matedalet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
temissen ligger att regeringen

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslisran. En sådan begränsning hindrar givervis inte att remissinstansen

lämnat synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter undet regeringen är sk1'ldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har nägra synpunkter att
redovisa i ett svar. Om m,vndigheten inte har nägra synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.

För andra temissinstanser innebär remissen en inbjudan attlämna
synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av

betänkandet hos Elanders Svedge AB via följande länk.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statstådsberedningens

promemoriaSvara på remiss

-

hur och vztför (SB PM 2003:2, reviderad

7 (B)
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20A9-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
$,rr.w. regeringen. se.

Jan Terstad

Departementsråd

I(opia till
Elanders Svetige AB, e-p o s tadre s s : b etankande@elanders. com

B (B)
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Vindkraftverket Sunnanå 1 :2
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. nytt

arrendeavtal erbjuds intressenten med följande villkor:

. Avtalstid fram till 2028-11-01 då avtalet upphör utan att uppsägning behöver ske,
. Inget indirekt besittningsskydd ska gälla,
o Arrendatorn ska ta bort vindkraftverket och övriga ägda anläggningar när avtalet upphör
. Arrendeavgiften baseras på en arrendevärdering.
2. avtalet för kommunens

räkning tecknas av Tillväxtchefen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen arrenderar ut mark för ett vindkraftverk på del av Sunnanå 1:2 enligt bifogad
kaftbilaga.
Gällande anläggningsarrende gäller i 10-årsintervaller och är uppsägningsbart till 2028-11-01,
Om uppsägning ska ske till detta datum måste avtalet sägas upp senast 2026-10-30.

Vindkraftverket är placerat inom ett område där kommunen eventuellt planerar för framtida
bostadsbyggnation. Ett vindkraftverk påverkar möjligheten att bygga inom en radie runt
anläggningen på grund av bullerpåverkan, Med hänsyn till detta är det av vikt att kommunen
redan nu tar ställning kring om befintligt vindkraftverk som enligt uppgift inte varit i bruk sedan
2015 ska ges möjlighet att rustas upp och användas eller inte,
Nuvarande arrendator har inkommit med två frågeställningar till kommunen, dels möjligheten
att överlåta arrendeavtalet på ny paft, alternativt ge kommunen möjlighet att förvärua
vindkrafWerket.
Då den framtida påverkan blir stor i närområdet med tanke på bullernivåer och skuggpåverkan i
samband med byggnation av bostäder så föreslås att kommunen inte godkänner en överlåtelse
av vindkraftverket utan istället fortsätter diskussionen kring ett eventuellt förväru med
nuvarande arrendator. Detta for att kommunen vid eventuellt framtida byggnationer av
bostäder inte ska behöva beakta en säkerhetszon för buller,

Efter presentation i kommunstyrelsens arbetsutskott 23 februari återremitterades ärendet för
fortsatt beredning utifrån förd diskussion. Den intressent som visat intresse för att köpa
vindkraftverket meddelar att intresse finns för ett nytt arrendeaWal som löper fram till och med
2028-11-01 samt där det indirekta besittningsskyddet skrivs bort och att arrendatorn ansvarar
och bekostar borttagning av vindkraftverket när avtalet löper ut.
Nuvarande arrendeaWal har en avgift på 100 kr per år. Om ett nytt avtal tecknas bör en skälig
arrendeavgift tas ut för markupplåtelsen. Detta kan göras genom att man utför en opartisk
värdering av arrendeområdet.

Beslutsunderlag

.
.

Karta
Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Datum
2027-01-04

Diarienummer
KS 202113
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Komm unstyrelsens arbetsutskott

VindkrafWerket Sunnanå 1:2
Förslag

till beslut

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott besl uta r att

:

Nytt arrendeavtal erbjuds intressenten med foljande villkor:

.
.
o
o
.

Avtalstid fram till 2028-11-01 då avtalet upphör utan att uppsägning
behöver ske.

Inget indirekt besittningsskydd ska gälla.
Arrendatorn ska ta bort vindkraftverket och övriga ägda anläggningar när
avtalet upphör.
Arrendeavgiften baseras på en arrendevärdering.

Att avtalet för kommunens räkning tecknas av Tillväxtchefen.

Sammanfattning av ärendet
Beskrivning av ärendet
Kommunen arrenderar ut mark för ett vindkraftverk på del av Sunnanå 1:2 enligt
bifogad kartbilaga.
Gällande anläggningsarrende gäller i 10-årsintervaller och är uppsägningsbart till
2028-11-01, Om uppsägning ska ske till detta datum måste avtalet sägas upp
senast 2026-10-30.

Vindkraftverket är placerat inom ett område där kommunen eventuellt planerar för
framtida bostadsbyggnation. Ett vindkraftverk påverkar möjligheten att bygga inom
en radie runt anläggningen på grund av bullerpåverkan. Med hänsyn till detta är
det av vikt att kommunen redan nu tar ställning kring om befintligt vindkraftverk
som enligt uppgift inte varit i bruk sedan 2015 ska ges möjlighet att rustas upp och
användas eller inte.
Nuvarande arrendator har inkommit med två frågeställningar till kommunen, dels
möjligheten att överlåta arrendeaWalet på ny part, alternativt ge kommunen

möjlighet att förvärva vindkraftverket.
Då den framtida påverkan blir stor i närområdet med tanke på bullernivåer och
skuggpåverkan i samband med byggnation av bostäder så föreslås att kommunen
inte godkänner en överlåtelse av vindkraftverket utan istället fortsätter

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Diarienummer
Datum
202r-0r-04 KS202rl3

diskussionen kring ett eventuellt förvärv med nuvarande arrendator. Detta för att
kommunen vid eventuellt framtida byggnationer av bostäder inte ska behöva
beakta en säkerhetszon för buller.

Efter presentation i kommunstyrelsens arbetsutskott 23 februari återremitterades
ärendet för fortsatt beredning utifrån förd diskussion. Den intressent som visat
intresse för att köpa vindkraftverket meddelar att intresse finns för ett nytt
arrendeavtal som löper fram till och med 2028-11-01 samt där det indirekta
besittningsskyddet skrivs bort och att arrendatorn ansvarar och bekostar
borttagning av vindkraftverket när avtalet löper ut.
Nuvarande arrendeavtal har en avgift på 100 kr per år. Om ett nytt avtal tecknas
bör en skälig arrendeavgift tas ut för markupplåtelsen. Detta kan göras genom att
man utför en opartisk värdering av arrendeområdet.

Bilaga: Kartbilaga som visar läget på vindkraftverket.

Karl Olof Petersson

Maria Wagerland

Kommunchef

Tillväxtchef
0530-181 31
maria.wagerland@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Tillväxtchefen
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ÄReNor rg

Tillväxtfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisn ingen.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen redovisar alduella frågor inom tillväxtenhetens verksamhet.
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Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde
Melleruds och Bengtsfors kommuner
Förslag

-

till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun ställer sig bakom Ausiktsförklaring för ett gemensamt
- Melleruds och Bengtsfors kommunerenligt föreliggande förslag

socialt verksamhetsområde

Sammanfattning av ärendet
Kommuncheferna i Bengtsfors och Melleruds kommun har tillsammans med socialchef arbetat
fram en avsiktsförklaring för den gemensamma ledningen i förvaltningarna för vård och
omsorg.
Bengtsfors och Melleruds kommun har avtalat om tjänsteköp gällande socialchef. Den tillsatta
tjänsten delas lika mellan kommunerna,
Det sociala verksamhetsområdet är det till numerären det största i kommunerna, verkamheten
är komplex och har ett långtgående ansvar för medborgarnas välfärd, Som ett sätt att möta
dagens och morgondagens utmaning att hålla en hög kvalit6 iverksamheten för de medborgare
som kommunerna skallvärna, krävs kunskap och kompetens, Specialistkompetens och
strategisk verksamhetsledning är idag en brisWara i mindre kommuner.
Kommuncheferna i de bägge kommunerna har uppdragit åt socialchef att utarbeta en
gemensam avsiktsförklaring utifrån fyra aspekter:

.
o
o
.

En organisationsstruktur med en strategisk verksamhetsledning.
Bättre förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet
Bättre förutsättningar för kvalitetsledningsarbete
Bättre kompetensförsörjning.
Det tänkta samarbetet skall i första hand avse ledning och styrning på strategisk nivå, dvs
chefer som leder andra chefer.

En gemensam avsiktsförklaring ger en ram och inriktning för det kommande gemensamma
arbetet, den avsiktsforklaring som är framtagen beskriver inte exakt hur det skall se ut.
Hur den strategiska ledningsfunktionen skall designas är i första hand en fråga för socialchef
men den skall tillgodose behoven av stöd till de lokala enhetscheferna samtidigt som den skall
bidra till en utvecklad och mer robust verksamhet.

I den foftsatta processen med att dra upp linjerna för en gemensam strategisk ledningsfunktion
kommer socialchef arbeta tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

Beslutsunderlag
Förslag till Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde

o

o

och Bengtsfors kommuner.
Kom m

u

nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde
Melleruds och Bengtsfors kommuner
Förslag

-

till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun ställer sig bakom AvsikBförklaring för eff gemensamt
socialt verksamhetsområde - Melleruds och Bengtsfors kommunerenligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet
Kommuncheferna i Bengtsfors och Melleruds kommun har tillsammans med socialchef arbetat
fram en avsiktsförklaring för den gemensamma ledningen i förvaltningarna för vård och
omsorg.
Bengtsfors och Melleruds kommun har avtalat om tjänsteköp gällande socialchef, Den tillsatta
tjänsten delas lika mellan kommunerna,
Det sociala verksamhetsområdet är det till numerären det största i kommunerna, verksamheten
är komplex och har ett långtgående ansvar för medborgarnas välfärd. Som ett sätt att möta
dagens och morgondagens utmaning att hålla en hög kvalit6 i verksamheten för de medborgare
som kommunerna skall värna, krävs kunskap och kompetens. Specialistkompetens och
strategisk verksamhetsledning är idag en brisWara i mindre kommuner.
Kommuncheferna i de bägge kommunerna har uppdragit åt socialchef att utarbeta en
gemensam avsi ktsförkla ring utifrå n ff ra aspekter :

o
.
.
.

En organisationsstruktur med en strategisk verksamhetsledning.
Bättre förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet
Bättre förutsättningar för kvalitetsledningsarbete
Bättre kompetensförsörjning,

Det tänkta samarbetet skall i första hand avse ledning och styrning på strategisk nivå, dvs
chefer som leder andra chefer,

Beslutsunderlag
r Förslag till Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde

- Melleruds

och Bengtsfors kommuner

Analys
En gemensam avsiktsförklaring ger en ram och inriktning för det kommande gemensamma
arbetet, den avsiktsförklaring som är framtagen beskriver inte exakt hur det skall se ut.
Hur den strategiska ledningsfunktionen skall designas är i första hand en fråga för socialchef
men den skall tillgodose behoven av stöd till de lokala enhetscheferna samtidigt som den skall
bidra till en utvecklad och mer robust verksamhet.

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 80 MELLERUD
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I den fortsatta processen med att dra upp linjerna för en gemensam strategisk ledningsfunktion
kommer socialchef arbeta tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

till

Bengtsfors kommun
Socialnämnden
Socialchefen
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Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde Mellerud och Bengtsfors kommun
Framtidens välfärds utmaningar innebär att en allt större del av befolkningen kommer vara äldre och
behöva äldreomsorg samtidigt som den del av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar.
Kommunerna kommer få större kostnader att bära och det kommer bli svårare att finna tillräckligt
med personal till verksamheterna. Den utmanande demografiska utvecklingen är närmare förestående
i Dalslandskommunerna än riket i genomsnitt. Här finns redan idag utmaningar både med finansiering
av välfärden och tillgång till personal med rätt kompetens. För att kunna möta framtidens utmaningar
måste vi hitta nya innovativa lösningar och utmana de arbetssätt och strukturer vi hittills haft för att
kunna fortsätta leverera välfärd med lika hög eller högre kvalitet till kommuninvånarna,
Socialtjänstens uppdrag är att utgöra samhällets yttersta skyddsnät för de som behöver stöd och hjälp
i sin vardag, Insatserna är många gånger livsavgörande och omöjliga för den enskilde att klara sig
utan både när det gäller äldreomsorg, hemsjukvård, barn som far illa i sitt hem eller personer med
funktionsvariationer som behöver stöd enligt LSS. Detta viktiga uppdrag måste säkerställas oavsett
utmaningar med ekonomi och personalförsörjning; verksamheten måste fungera och för att det ska
vara möjligt måste vi våga tänka i nya banor.
Vi ser framåt en omställning mot nära vård, evidensbaserade metoder och digitalisering, detta är stora
förändringar där rätt kunskap och kompetens i verksamheterna är avgörande. Spetskompetens och
strategisk verksamhetsledning kommer bli allt viktigare framåt för att tillvarata möjligheterna i denna
omställning, vilket kan vara svårare i mindre kommuner än i större. Ett samarbete inom det sociala
området mellan Mellerud och Bengtsfors är ett viktigt steg för att säkra hållbarhet och en fortsatt god
kvalitet inom det sociala området inför framtiden.

De viktigaste fördelarna med samarbetet

.
.
.
o

Det möjliggör en organisationsstruktur med strategisk verksamhetsledning
Skapar förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet
Ger bättre förutsättningar för kvalitetsledningsarbete
Underlättar kompetensförsörjningen

O rga n isa tio n ss tru k tu

r

För att hitta de nya vägar som kommer att behövas framåt blir det allt viktigare att kunna analysera
verksamheten från en övergripande nivå och att det finns ett utrymme för strategisk
verksamhetsplanering. Samtidigt kräver det sociala verksamhetsområdet en näruarande operativ
ledning för att upprätthålla verksamheten. En organisationsstruktur med tre chefsled (socialchef,
sektors/verksamhetschef och enhetschef) möjliggör ett närvarande ledarskap både på operativ och
strategisk nivå. En glesare bemanning av chefer på strategisk nivå ökar risken för att viktiga mer
övergripande uWecklingsområden både avseende kvalitet och kostnadseffektivitet bortprioriteras i den
operativa vardagen. Var för sig är kommunerna inte tillräckligt stora för att kunna motivera
kostnaderna en sådan chefsstruktur för med sig men i ett samarbete blir kostnaderna rimliga.
Ko s tn a ds e ffe k ti vite t :

Samhället blir allt mer komplext i olika avseenden, En organisationsstruktur med utrymme för
strategisk verksamhetsplanering ger större möjligheter att arbeta med kostnadsanalyser, nyckeltal och
jämförelser av verksamheterna på en övergripande nivå. Den kommande demografiska utmaningen
för med sig att kostnadseffektivitet blir allt viktigare; varje skattekrona behöver ge så mycket
utdelning i form av kvalitativ verksamhet som möjligt. Genom ett samarbete skapas möjligheter att
dela både tjänster och anställningar på ett sätt som blir ekonomiskt fördelaktigt för båda
kommunerna.
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Kvalitetsledning
Många frågor kopplade till kvalitetsutveckling och kvalitetsledningssystem är likartade i kommunerna,
särskilt på en övergripande nivå. Det innebär att stor nytta kan dras vid samarbete där många rutiner,
riktlinjer och processkartläggning kan göras gemensamt för båda kommunerna istället för att
respektive kommun arbetar med samma sak.

Kompetensförsörjning
Det kommer bli allt svårare att rekfiera rätt kompetens framåt i tiden samtidigt som allt mer
specialiserad kompetens kommer behövas i flera avseenden. För att lösa den ekvationen är samarbete
kommuner emellan ett måste.
Möjligheterna att arbeta tillsammans ger sammantaget samordningsvinster och stordriftsfördelar på
flera olika sätt. Ett samarbete inom det sociala verksamhetsområdet är en början som sannolikt
kommer föra med sig många fler fördelar och möjligheter än de vi kan se idag.

Samarbetets omfattning
Samarbetet avser i första hand ledning och styrning på strategisk nivå, dvs. avseende chefer som
leder andra chefer. En gemensam ledningsgrupp är formad för det gemensamma sociala området där
chefer som leder andra chefer ingår från Bengtsfors och Mellerud och leds av socialchef som delar sin
tid lika mellan de båda kommunerna, Gemensamma mötesforum för alla chefer inom det sociala
området sker månadsvis sedan årsskiftet 202012L. Skissen nedan visar hur verksamheten till delar
leds gemensamt men också till delar leds av respektive kommuns styrning.
Mdlerud

Bengtsfors
Politisk styrning

Politisk styrning

Soclalchef

verlrsamhetschef
v€rksamhstschef

ved(srfih€tschef
Verksamhetsch€f
Personql
Ekonomi
Kommuo
pfocesser
Brqkäre
samverkan

Enhe8ch€f
Medarbetare

.
.
.
.

Framtidsbevakning (t d.
sdmverkan. nAtverk)

Kvalitetsledningsystem
(tex. qemensammd lutiner
och rikttinjer)

Specialisttjänster
Strategi, må|, planering

. Personol
. Ekonomi
- Kommun
.
.
.

praceser
Brukare
Samverkan

Enhetschef

Mcdarbetare

Hi[r

Tanken är att verksamheten till vardags för enhetschef, medarbetare och den enskilde
kommuninvånaren i allt väsentligt ska foftskrida som tidigare. Det stöd och den vård som ges idag i
respektive kommun ska fortgå och styrs av den politiska viljeinriktningen. Frågor som är av principiell
karaktär fattas beslut om i respektive kommuns politiska organ.
De fördelar samarbetet för med sig är av mer övergripande och långsiktig karaktär vilket kan påverka

utformningen av verksamhetens innehåll till det bättre på sikt. Alla sådana förändringar som väsentligt
påverkar verksamheten och den enskilda medarbetaren eller kommuninvånaren förhandlas i
samverkan med fackliga organisationer i respektive kommun.
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Ekonomisk uppföljning sker i och återförs till respektive kommun men bearbetas gemensamt i den
övergripande ledningsgruppen för att tillvarata möjligheter att lära av varandra och till samarbete i de
frågor där samordningsvinster finns.
På lång sikt bör så mycket som möjligt av kommunernas processer när det gäller personal, ekonomisk
uppföljning och verksamhetsprocesser inom det sociala området utformas likartat för att underlätta
samarbetet och säkerställa vinsterna med det.

2021-xx-xx

Göran Eriksson
Kommunchef Bengtsfors kommun

Karl-Olof Petersson
Kommunchef Mellerud kommun

Tanja Mattsson
Socialchef Bengtsfors kommun och Melleruds kommun
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ARENDE 15

Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisn ngen.
i

Sammanfaftning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aKuella frågor.
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Änenoe re

Rappofter
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisningen.

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