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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrel seförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-10-27

ÄRrnor r Dnr KS 2020158e

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2021

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 202I enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2021.
. Socialnämndens beslut 2020-L0-2I, g 137.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRADESPROTOKO LL
Sammantrådesdatum
2020-10-2L

sida
8

5 r37 Dnr SN 2OZ0/339

Taxor och avgifter 2A2L för socialnämndens verksamhet

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxorna för 2021 för
socialnämndens verksamhet i enlighet med bifogat förslag, samt ett föfidligande avseende
hyror vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet

Taxor och avgifter revideras inför varje nytt verksamhetsår. Prisbasbeloppet bestämmer bland
annat den maximala avgiften för vård och omsorg samt förbehållsbeloppet, belopp för att täcka
levnadsomkostnader, För 2021tros den högsta avgiften för vård och omsorg bli 2139 kr/mån,
det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår till 5373 kr/mån och för
makar/sambor till 4540 kr/mån. OBS beloppen är preliminära och från staten fastställda belopp
räknas komma under kvaftal417A20.

Där det inte år särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med den
procentuella förändringen som prisbasbeloppet dvs 0,63 o/o. Beräkning höjning av
prisbasbeloppet inför 2021 (Prisbasbelopp 2021/Prisbasbelopp 2020=årlig höjning) 47 600/47
300=0,63olo

För måltidsavgifter föreslås en ny månadsavgift om 4447 krlmån, som då avser den
internkostand vi erhåller från köket. Interkostnaden är uppräknad med 3,2 o/o inför 2021 varpå
vi föreslår samma höjning till brukarna. Beräkning (Matkostnad Ängenås/antal brukare/antal
månader=2O21 års internkostnad/mån) 7877 6601541I2=444I kr/mån (2021 års
i ntern kostn a d I 2020 å rs taxa = å rl ig höj n i n g ) 444 U 4302--3,2 o/o

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

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att fcireslå kommunfullmäktige att
anta taxorna för 202L för socialnämndens verksamhet i enlighet med bifogat förslag, samt ett
föfidligande avseende hyror vård och omsorg.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom, Socialförualtn ingen
Förualtningsekonom, Kommunstyrelsen

Srgn Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsefcirva ltn i ngen 2020-L0-27

ARENDE 2 Dnr KS 20201565

Gåva till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud Pousar Lindberg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

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

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att förvalta pengarna och säkerställa att de används enligt
gåvogivarens önskemå1.

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

Enligt önskemål ska medlen användas till att upprätta en musiktudio.

Beslutsunderlag
r Skrivelse från Kerstin Pousar Lindberg.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Gåva till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud Pousar
Lindberg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar atl

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

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att förvalta pengarna och säkerställa att de

används enligt gåvogivarens önskemå1.

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

Enligt önskemål ska medlen användas till att upprätta en musikstudio.

Beslutsunderlag
. Skrivelse från Kerstin Pousar Lindberg.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Folkhälsostrategen
Kerstin Pousar Lindberg
Ekonom kommu nstyrelseförva ltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-09-09 KS 2020/s6s

Glenn Nordling
Folkhälsostrateg
0530-181 03
glenn. nordling@ mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se6



Mellerud 2020-09-08

Gåva till Ungdomshuset Stinsen

Mitt namn är Kerstin Pousar Lindberg och vi önskar att ge en gåva till minne av

min mamma Maud Pousar Lindberg.

I anslutning till hennes minnesstund L4 september 2020 kommer pengar att
sättas in till Undgomshuset Stinsen som låg min mamma varmt om hjärtat.

Pengarna kommer att märkas Ungdomshuset Stinsen och gå in på kommunens

bankgiro.

Undertecknad har pratat med Glenn Nordling och pengarna kommer att
användas till hjälp att upprätta en musikstudio.

Med vänlig hälsning

rstin Pousar Lindbe

0703-566 931

MELLERUDS KOMMUN
Komm u nstyrqle-e ko nto ret

20?0 -0s- 0 I
Diarieplanbeteakn.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-10-27

ARENDE 3 Dnr KS 20201628

Kommunikationspolicy för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64)

2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun,

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades av
kommunfullmäktige den 26 september 2011, 5 64. Denna behöver moderniseras och föfidligas
då kommunikationsområdet har uWecklats mycket sen 2001.

Policyn är en viktig del i att införa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för kommunikations-
området som leder till att de som bor, verkar och vistas i Melleruds kommun är välinformerade
och kan vara delaktiga i att utforma samhället. Policyn ska ge samsyn kring vad som menas
med god kommunikation och ska användas som vägledning för samtliga verksamheter vid
kommunikation i det dagliga arbetet. Policyn kompletteras därefter med riktlinjer och lämpliga
underlag som ger stöd i det praktiska kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag

. Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64)
r Förslag till ny kommunikationspolicy.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Kommunikationspolicy

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. Upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64).

2. Fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades
av kommunfullmäktige den 26 september 2011, 5 64. Denna behöver
moderniseras och föfidligas då kommunikationsområdet har utvecklats mycket

sen 2001.

Policyn är en viktig del i att införa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för
kommunikationsområdet som leder till att de som bor, verkar och vistas i Melleruds

kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma samhället. Policyn

ska ge samsyn kring vad som menas med god kommunikation och ska användas
som vägledning för samtliga verksamheter vid kommunikation i det dagliga

arbetet. Policyn kompletteras därefter med riktlinjer och lämpliga underlag som ger
stöd i det praktiska kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag
. Informations- och kommunikationspoliry (KF 2001 5 64)
. Förslag till ny kommunikationspolicy

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades
i kommunfullmäktige den 26 september 200L, g 64.

Analys

Kommunikationsområdet utvecklas i snabb takt och digitalisering skapar nya

beteenden och ökade förväntningar på kommunikation, Samtidigt ökar flödet av
information och kommunikation, vilket gör att risken för informationsöverflöd är
överhängande, Kommunikation handlar därför allt mer om att vara relevant och

responsiv för mottagarens behov och förutsättningar för att kunna nå fram och

skapa dialog.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2o2o-10-o8 KS20201628

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrel seförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se9
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunchef
Socialnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur-och utbildningsnämnden
Sam hä llsbyggnadsförvaltn ingen
Kommunikatör
Mellbo

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-08 K520201628

Philippa Bellamy
Kommunikatör
0530-181 29
philippa. bellamy@mellerud.se

Sida
2 (2)

Kommunikationspolicyn är en viktig del i att införa ett enhetligt och effektivt
arbetssätt för kommunikation som leder till att de som bor, verkar och vistas i

Melleruds kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma
samhället. Vår kommunikation ska bidra till förverkligandet av Melleruds kommuns
beslut, verksamhetsmål och vision.

Denna policy är ett ramverk för kommunikation som omfattar Melleruds kommuns
grundläggande värderingar och gemensamma förhållningssätt för kommunikation.
Policyn ska användas som vägledning for samtliga verksamheter vid
kommunikation i det dagliga arbetet samt ligga till grund när må1, strategier och
planer för kommunikation tas fram. Därefter kompletteras policyn med riktlinjer
och lämpliga underlag som ger stöd i det praktiska kommunikationsarbetet.

Det nya förslaget till kommunikationspolicy har stämts av med kommunchef.
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp och kommunchefens ledningsgrupp
har även fått möjlighet att ta del av förslaget och komma med synpunkter. Inga
ytterligare synpunkter har inkommit.

Ekonomiska konsekvenser

Kommu nikationspolicyn in nebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds
kommun.

Slutsatser

Melleruds kommun behöver modernisera kommunikationspolicyn för att tydligare
ange vårt förhållningsätt och övergripande syn på kommunikation. Policyn ska

användas som vägledning för verksamheter vid kommunikation i det dagliga
arbetet för att kunna skapa delaktighet och dialog med de som bor, verkar och

vistas i Melleruds kommun.
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MELLERUDS
KOMMUN

Komm unikationspolicy Melleruds kommun

Inledning

Denna policy är ett ramverk för kommunikation som omfattar Melleruds kommuns grundläggande
värderingar och gemensamma förhållningssätt för kommunikation. Policyn riKar sig till chefer,
medarbetare och andra som kommunicerar för kommunens räkning. Den ger samsyn kring vad som
menas med god kommunikation och ska användas som vägledning för samtliga verksamheter vid
kommunikation i det dagliga arbetet samt ligga till grund när må|, strategier och planer för kommunikation
tas fram.

De kommunala bolagen är en del av Melleruds kommun och omfattas därmed av kommunikationspoliryn
som är koncernövergripande. Genom ett gemensamt förhållningssätt till kommunikationen blir vi en tydlig
avsändare som kommunicerar på ett sätt som passar målgruppen, i lämpliga kanaler, i rätt tid.

All kommunikation ska präglas av vår gemensamma värdegrund

Melleruds kommun har en värdegrund som utgår från kärnvärdena öppenhet, ärlighet, integritet,
människors lika värde och yrkesheder. Vår kommunikation och bemötande gentemot våra invånare ska

präglas av våft förhållningssätt gentemot omvärlden. Vi värnar om en god dialog, delaKighet och goda

relationer, därigenom kan också idder och synpunKer som kan främja kommunens uWeckling fångas upp.

En väl fungerande kommunikation är en av de viktigaste förutsättningarna för demokrati och delaktighet.

Krav på kommunikationen och informationen
Kommunikationen och informationen i Melleruds kommun ska vara

Tillgänglig och öppen
Alla har rätt till insyn i vår verksamhet, ta del av handlingar, beslut och information samt vara delaktiga i

den demokratiska processen. Vi underlättar detta genom att välkomna dialog, synpunKer och frågor samt
se till att information finns tillgänglig.

Enkel och anpassad
Det ska vara enkelt att ta del av våra budskap och enkelt att nå fram till oss, Vi sätter oss in i mottagarens
situation och anpassar budskap, språk och kanalval utifrån mottagarens behov och förkunskaper. Vi

använder ett enkelt, kortfattat språk utan fackuttryck och förkoftningar.

Intern före extern
Vi kommunicerar i regel internt innan vi kommunicerar externt till massmedia och kommuninvånare. Det
är extra viktigt när det handlar om större beslut och förändringar i kommunens verksamheter.

Samordnad och enhetlig
Kommunikationen ska följa organisationens grafiska profil, det ska alltid framgå att kommunen är
avsändare, det ger igenkänning och ökad trovärdighet, För starkare genomslag och stärK varumärke
strävar vi efter att samordna vår kommunikation över de organisatoriska gränserna och koordinerar
kommunikationen internt och externt.

Tillförlitlig
Man ska kunna lita på information som kommuniceras från Melleruds kommun. Vi förmedlar information
snabbt och kontrollerar fakta. Vi ska säga vad vi vet, inte spekulera eller dölja faKa som talar mot oss. Vi

skiljer på personliga åsikter och organisationens hållning i sakfrågan. Det ska framgå vem som är
kommunens talesperson.

Planerad och proaktiv
Information och kommunikation ska så långt som möjligt vara planerad och budgeterad. Vi tänker igenom
innan vad som ska kommuniceras, varför, till vem, när det ska göras och hur det ska uWärderas, då ökar
chanserna att insatsen når sitt syfte. Vi är proaKiva och tar initiativ till kommunikation och agerar hellre
än reagerar.

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.se11



Ansvar

Kommunstyrelsen, genom kommunstyrelseförvaltningen, samordnar kommunövergripande information
från och om Melleruds kommun,

Nämnder och förvaltningar är ytterst ansvariga för information inom sina respeKive
verksamhetsområden. I all kommunikation och information ska policys och riktlinjer för Melleruds kommun
foljas. Varje förvaltning ska tydliggöra hur informationen och kommunikationen ska skötas och hur
ansvaret ska fördelas i den egna verksamheten. Förvaltningarnas rutiner ska bygga på

"Kommunikationspoliry för Melleruds kommun" och "Riktlinjer för kommunikation i Melleruds kommun".

Chefer ansvarar för kommunikationen i den egna verksamheten. De säkerställer att det finns relevant
information om verksamheten och att kommunikationen med dem som berörs fungerar. Chefer är viktiga
företrädare för verksamheten i relationer och samverkan. De säkerställer att invånare får viktig information
om verksamheten och för en ständig dialog med andra chefer och ledning för att uppdatera och hålla sig

uppdaterad. Kommunikationen med medarbetare är en vilGig del av ledarskapet. Med kommunikation
skapar chefer förståelse, mening och engagemang för att förverkliga mål och vision. Chefer skapar dialog
och förmedlar medarbetares idder och tankar vidare för att skapa ett gott kommunikationsklimat och
delaKighet bland medarbetare.

Medarbetare har en viKig roll i kommunens kommunikation, både internt och externt. I sin roll ingår det
ett personligt ansvar att hålla sig informerad och informera andra om allt som är av betydelse för sina

egna arbetsuppgifter, kollegor och den verksamhet man tjänstgör inom. Där ingår också att själv framföra
information i frågor som är viktiga för det egna arbetet och delta i en löpande dialog på arbetsplatsen.

Kommunikatören ansvarar för att skapa förutsättningar, struKurer och att uWeckla information och

kommunikation med verkamhetens målgrupper. Chefer och ledning får stöd i att bedöma
kommunikationsbehov och med kommunikationsplanering.

Aven om vi har olika funKioner, ansvar och roller inom kommunikationsområdet är det ett gemensamt

ansvar att bidra till den externa och interna kommunikationen.

Dokument om kommunikation och information med förklaringar om innehåll

'Kommunikationspolicy för Melleruds kommun. En kortfattad beskrivning av vårt gemensamma
förhållningssätt till kommunikation. Exempelvis att den ska vara tillgänglig, öppen, enkel, samordnad,
tillförlitlig och planerad. Vänder sig till alla medarbetare och föftroendevalda. Beslutas av
kommunfullmäKige.

'Riktlinjer för kommunikation i Melleruds kommun. Detaljerad beskrivning av hur
kommunikationen ska skötas. Innehåller riKlinjer för exempelvis intern och extern kommunikation och de
lagar som reglerar kommunikationsarbetet. Vänder sig till alla chefer, medarbetare och föftroendevalda.
Beslutas av kommunstyrelsen.

'Kommunikationsstrategi. En långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå

Melleruds kommuns övergripande mål. Exempelvis anges vilka målgrupperna är samt vilka budskap vi ska

förmedla av Mellerud. Vänder sig främst till chefer och föftroendevalda. Beslutas av kommunstyrelsen.

'Grafisk profil. Beskriver hur det material som vi producerar ska se ut: vilka typsnitt som ska användas,
hur logotypen ska placeras, vilka färger som ska användas med mera. Beslutas av kommunfullmäKige.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M UNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FI|K I
Titel

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY
R : Ka nsl i/Kfs/Infokom m pol icy. doc

Fastställd av KF 5 64 Den 26 september 2001 Sida
1:1Ersätter Utbytt den Siqn

Denna policy utgör grunden för kommunens informations- och kommunikationsverksam-
het.

1. Rätten att få veta och skyldigheten att berätta
Medborgaren har en sjålvklar rätt att få veta, att få upplysningar, vägledning och råd.-oi frägor som rör kommunens angelägenheter. Vi som är anställda i Melleruds ko m-
mun har en given uppgift att besvara dessa frågor och ge information om våra verk-
samhetsområden. Vi har också en skyldighet att bedriva verksamheten på effekti-
vast möjliga sätt.

2, fnformation är ett medel att nå fastställda mål
Information är ett medel att internt och externt förmedla vad vi arbetar för. Den in-
terna informationen ger de anställda förutsättningar att lösa sina arbetsuppgifter på
ett bra sätt. Den externa informationen hjälper medborgarna att utnyttja de tjänster
som kommunen utför på deras uppdrag. Den ger möjlighet att värdera kommunens
sätt att sköta sina uppgifter och är samtidigt en nödvändig förutsättning för derno-
krati.

3. Tydlig information motverkar osäkerhet och missförstånd
Innan politiska beslut fattas ska vi som anstållda arbeta fram tydliga beslutsunderlag
och säga vår mening. När politikerna fattat beslut ska vi rätta oss efter dessa och
gemensamt sträva efter att förverkliga dem. Den information vi då ger ska vara en-
tydig och inte lämna vägen öppen för osäkerhet och lösa spekulationer.

4. fnformation är en förutsättning för kommunikation
Kommunen har en självklar skyldighet att informera medborgarna om rättigheter,
skyldigheter och möjligheter att få service av olika slag. Men det råcker inte med
information. För att allmänhetens önskemå|, krav och synpunkter på kommunens
verksa m heter ska återföras ti I I beslutsfattarna krävs kom m u nikation. Verksa mheten
kan då bättre anpassas efter medborgarnas behov och kvaliteten blir därmed högre.

5. Vi ska informera inåt innan vi informerar utåt
Informationen till de anstållda är ett led iinformationen till medborgarna. De egna
medarbetarna måsta vara väl informerade för att kunna svara på frågor och ge god
service. Inforrrration och kommunikation hjälper de arrsLållda att bli kunrriga och
känna ansvar för organisationens må|, syfte och verksamhet. Genom kunskap kan vi
minska byråkratin och lösa olika frågor effektivare. Många problem i organisationer
och företag uppstår då omvärlden får information om nyheter och förändringar före
eller i samma ögonblick som de anställda.

6. All information ska vara öppen, saklig, ärlig och aktiv
Den information vi ger ska vara korrekt, Vi ska granska under"laget för informationen
kritiskt för att undvika att osann eller vilseledande information sprids. När vi har nå-
got viktigt att informera om ska vi göra det. Vi ska däremot inte engagera oss i åt-
gärder som innebär försök till påverkan av integriteten hos enskilda personer,
massmedier eller institutioner.
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Fastställd av KF g 64 Den 26 septe mber 2001 Sida
L:2E rsätter Utbvtt den Siqn

7. Den som ansvarar för en verksamhet är också informationsansvarig
Förvaltningscheferna har det yttersta ansvaret för att informationen fungerar och

kommunikation blir möjlig. Kommunstyrelsekontoret ansvarar för övergripande in-
formationsinsatser. Informations- och kommunikationsansvaret gäller inte bara för-
valtningscheferna. Alla med ansvar för en verksamhet har också ett ansvar att in-
formera om den, Detta gäller såväl internt som externt.

8. Planera för information
För all verksamhet måste informationsinsatser planeras från början för att kunna
utformas rätt och komma vid r.ätt tidpunkt. Informationen blir då integrerad i verk-
samheten och ett aktivt stöd i arbetet. Risken för missförstånd och feltolkningar
minskar.

9. Rätt budskap i rätt tid - till rätt målgrupp och _via rätt media
Om vi informårar i rätt tid har vi bättre chans att nå ut med våra budskap utan för-
vrängningar. Vill vi att medborgarna ska engag-era sig och kunna påverka måste vi
ge tillräcllig information i tillräckligt god tid. Målgrupp och syfte med informationen
avgör valet av medier. (Närmare beskrivningar lämnas i strategidokument för
massmediakontakter, Internet/intranät, e-post, ärendehantering, mm.). Ju större
målgruppen är, desto mer noggrant måste vi planera och genomföra informationsin-
satserna. Viss typ av informatiön är av engångskaraktär. Annan kräver återkom-
mande insatser och behöver kopplas till tidigare informationsåtgärder.

10. Väl utformad kommunat information är en nödvändighet för att Mellerud
ska kunna utvecklas till en allt bättre kommun, där allt fler medborgare
känner de laktighet och engagemang.

11. Verktyg och medier
För kommunens informations- och kommunikationsverksamhet internt och externt
skall vi använda effektiva och väl fungerande verktyg och medier (PC, telefoner, In-
ternet, pressme ddelanden, e-post, mm).

12. Strategidokument
Till denna policy hör strategidokument avseende massmediekontakter, informations-
verksamhet, telefoni, mobiltelefoni, Internet, kommunens intranät, e-posthantering,
ärendehantering, mm. Till respektive strategidokument hör i förekommande fall ock-
så ett antal riktlinjer och/eller manualer för mer specifika beskrivningar av respekti-
ve område. Strategidokument och riktlinjer/manualer fastställs av Kommunstyrel-
sen.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-LO-27

Änrruoe + Dnr KS 20201637

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrappoft 2020-06-30

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-06-30,

Förbundet redovisar för första halvåret ett underskott på -446 tkr, vilket är en awikelse mot
budget. Budgetawikelsen beror på uppsägningskostnader och minskade intäkter inom
verksamheten Kurser och Konferenser, som har awecklats.

Prognosen för helåret visar på ett överskott om + 58 tkr, vilket är +LL2lägre än budget.

Beslutsunderlag

. Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2020-06-30

. Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2020-09-24, S 7L.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Kommunstyrelsen

Fyrboda ls kom m u na lförbu nds delå rsra pport 2020-06-30

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2020-01-01-
2020-06-30.

Förbundet redovisar för första halvåret ett underskott på -446 tkr, vilket är en

awikelse mot budget. Budgetawikelsen beror på uppsägningskostnader och

minskade intäkter inom verksamheten Kurser och Konferenser/ som har awecklats

Prognosen för helåret visar på ett överskott om + 58 tkr, vilket är +112 lägre än

budget.

Beslutsunderlag
Fyrbodals kommunalförbund, delårsrappoft 2020-06-30
Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2020-09-24; $ 7L

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-L0-14 K520201637

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@ mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se16



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Ka nsl iet Fyrboda ls Kommu nalförbu nd < kansl i @fyrbodal.se >

den 13 oktober 202013:21
Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun; Sotenäs

kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla

kommun; Vänersborgs kommun; Åmåls Kommun
Carina Ericson

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2020-06-30 för handläggning
Dir 5 71 Delårsrappott2020-06-30 för handläggning.pdf

Vid förbundsdirektionens möte 2O2O-O9-24 godkändes Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport ekonomioch
verksa m het 202O-OI-O1.--2020-06-30.

Delårsrapporten översändes till medlemskommunerna för ha ndläggning.

Bilaga:

Delå rsra ppo rt sa mt protokol lsutd rag 5 71 förbu ndsd irektio ne n 2O2O-O9-24

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 '18 Uddevalla
Besöksadress: Rlverside, Museigatan 2, Uddevalla
vwvw.fyrbodal.se
Facebook
Twitter
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Fyrbodal+,*'\
Sa mma nträdesprotokoll

Förbundsdirektionen
Sa m ma nträdesdatu m : 2020-09 -24

Diarienummer: 2020-1094
Paragrafer: 7t - 93

Sida 4 (30)

Szr

Delårsrapport ekonom i och verksa m het 2020-06-30

Enligt faststållt årshjul för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrapport per 2020-06-30
lämnas till direktionen vid september månads möte,

Den ekonomiska rapporten för första halvåret 2A20 visar ett underskott om -446 tkr vilket är en

awikelse mot budget. I resultatet ingår halvårsresultatet för Kurser och konferenser som avvecklats
under våren samt ökad arbetstid internt som genererats på grund av Covid-19. Prognosen för helåret
visar på ett överskott om +58 tkr vilket är 112 tkr lägre än budget för helåret,

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till drendet bifogas protokollet,

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna delårsrapporten for
ekonomi och verksamhet per 2020-06-30 samt översända densamma till medlemskommunerna for
handläggning.

Arbetsutskottet har gett förbundsdirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med att under hösten
uppnå budget.

Direktionen beslutar

Att godkänna delårsrapporten för ekonomi och verksamhet per 2020-06-30 samt översända
densamma till medlemskommunerna för ha ndläggning.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Utd ragsbestyrka nde:

Fyrbodals kommunaiförbund - 14 kommuner samarbetar för tiilväxt

J uste ra re

Museigatan2r8or305.451l8UddevallacVxl0522-44082AIkansli@fyrbodal.serwww.fyrbodal.se
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-t0-27

ARENDE 5 Dnr KS 20201636

Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2020-01-01--
2020-08-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,0 mkr, vilket är L,2 mkr bättre än
budget. Den stora budgetawikelsen beror till stor del på effekter och åtgärder för Covid-19
som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning från staten för tillsyn på serueringsställen
samt lägre personalkostnader bland annat för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter.

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2020-08-31
o Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-10-08, 5 25.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och
energiförbund

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2020-
01-01--2020-08-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på t,0 mkr, vilket är 1,2 mkr
bättre än budget. Den stora budgetawikelsen beror till stor del på effekter och
åtgärder för Covid-l9 som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning från
staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre personalkostnader bland annat för
sju kfrå nva ro, VAB-frå nva ro och tjä nstled ig heter.

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr.

Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2020-08-31
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-10-08, g 25

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-13 KS 2020/636

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (1)

Bankgiro
5s02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se20



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Hej,

Expedieras:
DM EF delårsbokslut 2020-08-3 1
Direktionens beslut 2020-10-06, 5 25

Vönli9o hölsningor

MarteJ&a'nneon,
Nömndsekreterare

Dalslands Miljö- och energikontor
Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud
Tel: 0530-939 432, Mobil: O7O3-587 432
E-post: morie. johonsson@dols lond.se

'if
ffi

Marie Johansson

den 13 oktober 2020 08:21

kommun@dalsed.se; Kommunen; kommun@fargelanda.se; kommun@bengtsfors.se
Dan Gunnardo
DM EF - delårsbokslut 2020-08-31
Di rektion 2O2O -10-06 d irektjusterat.pdf; 4 - delårsbokslut 2020 ti I I direktion.pdf

ttblxxtr ftlt ö
i fctlfirhi{t

www.dalsland.se
för information om hur vi hanterar personuppgifter, klicka här
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]fil Dalstands Mitjö
& Energiförbund

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL J

Sammanträdesdatum

2020-10-08

DMEF s 2s

Delårsbokslut 2O2O-O8-3 1

Direktionens beslut

Dlrektionen godkänner upprättat delårsbokslut för perioden
2020-01-01 - 2020-08-31 och överlämnar detta tlll kommunerna
och revisorerna.

Paragrafen anses omedelbaft justerad.

Bakgrund

Delårsbokslut 2020 för förbundet föreligger. Dalslands mi[ö' och
energlnåmnd har antagit den del av bokslutet som omfattade
nämndens verksamhet 2020-09-24 5 51,

Delårsbokslutet redovisar statusen avseende både ekonomiska och
kvalitativa faktorer. Miljö- och energikontoret visar en positiv
budgetavvikelse för perioden.

Beredningr
Presidium 20ZA-O9-23
Förbundschefens förslag till beslut
MiUö' och energinämnden 2020-49'24, 951

Expedieras:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-t0-27

ARENDE 6 Dnr KS 20201635

Revisionsrappoften Granskning av delårsrappoft per 2020-08-31

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommu nens delårsboksl ut.

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrappoft per 2019-08-31
är förenligt med de målfullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad
på över gripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisorerna bedömning är att:

. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

. Resultateten i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om
för 2020.

. Verksamhetens utfall delvis är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten

Bakgrunden till ovanstående bedömning grundas på att majoriteten av målen inte är uppfyllda
eller endast delvis uppfyllda. Covid-19 har påverkat nämndernas arbete och planer kraftigt.
Detta har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat genomföras så som planerat.

Beslutsunderlag

o Rapporlen granskning av delårsrapport 2020-08-31 med revisorernas utlåtande.
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA
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Kommunstyrelsen

Revisionsrappoften Granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunens föftroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommu nens delårsbokslut.

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31
är förenligt med de målfullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad
på över gripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisorerna bedömning är att:

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Att resultateten i delårsrappoften är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om

för 2020.

Att verksamhetens utfall delvis är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten

Bakgrunden till ovanstående bedömning grundas på att majoriteten av målen inte är uppfyllda
eller endast delvis uppfyllda. Covid-19 har påverkat nämndernas arbete och planer kraftigt.
Detta har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat genomforas så som planerat.

Beslutsunderlag

Rapporten granskning av delårsrapport 2020-08-31 med revisorernas utlåtande.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Ekonomichefen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-13 KS 2020/635

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1(1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se24



MELLERUDS KOMMUN
Kommunrevisorema

Evert
Ordftirande

För kännedom
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
i Melleruds kommun

Härmed översänds revisionsrapport Granskning av delårsrapportper2020-08-31 for
kännedom. Parallellt med promemorian översänder revisionen ett granskningsutlåtande över
delårsbokslutet som går till fullmäktige.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrel sefö rva ltn i n ge n

Nya
våra

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-L0-27

Änrruor z Dnr KS 20201529

Fjärruärme Klacken i Mellerud, fördelning av investering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna helhetslösningen.

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fördela investeringen i investeringsbudgeten
för åren 202I-2024.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Förstudien presenterades vid arbetsutskottets sammanträden den B september 2020,9273.

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

2020-08-19" Framtagen i samarbete med Erik Österlin Energikonsult AB.
. Sa mhä I lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRA D ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-09-08

sida
9

9273 Dnr KS 2A201529

Fjärrvärme Klacken i Mellerud - framtidsstudie

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka

behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor. Dagens oljepanna är för liten för
att täcka behovet vid störning och måste bytas.

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

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

2020-08-19" Framtagen i samarbete med Erik Österlin Energikonsult AB.
. Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

es sig Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas till ven: beslutet ska skickas

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbygg nadsforvaltningen

Datum Diarienummer
2020-08-2r KS 20201s29

Peter Mossberg
Enhetschef Fastighet och Fjärrvärme
0530-181 89
Peter. mossberg@mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Fjärrvärme Klacken i Mellerud - framtidsstudie

Förslag till beslut
Godkänna helhetslösningen och ge samhällsbyggnadsföwaltningen i uppdrag att
fdrdela investeringen i investeringsbudgeten för åren 202L-2024.

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

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

Beslutsunderlag
"Förstud ie, Mel leruds fjä rrvä rme Utökad prod u ktio nska pacitet vid Klacke ns
panncentral 2020-08-19" Framtagen i samarbete med
Erik österlin Energikonsult AB

Beskrivning av ärendet
Mer detaljer som bakgrund, analyser, ekonomiska konsekvenser, tidplan och
slutsats framgår av bilagd förstudie.

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

Postadress
Melleruds kommun

Samhäl lsbyggnadsförvaltn ingen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148828



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförua ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-r0-27

ARENDE 8 Dnr KS 20L81494

Projekt Utredning av kretsloppsparlq staftbesked

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att stafta
projeld Utredning av kretsloppspark och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till inrättandet av en
ny kretsloppspark,

Möjligheterna, placering och kostnad, förnya befintlig återvinningscentral är några av de
punKer som utredningen av en ny kretsloppspark ska kunna ge ett svar på.

En kretsloppspark ska kunna möjliggöra en cirkulär ekonomi som eftersträvas mer och mer.
Där man istället för att slänga saker som kan återanvändas, ger dem till återbruk. Och när
sakerna är förbrukade återvinns de via det insamlingssystem som finns. Målet är att minska
avfallet i Melleruds kommun.

Finansieras genom renhållningstaxan.

Projektet beräknas pågå från 1 november 2020 och ska vara klart under år 202L.

Beslutsunderlag

r ProjeKbeskrivning med kostnadskalkyl,
. Samhällsbygg nadsförualtningens tjänsteskrivelse.
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Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Samhällsbygg nadschefen
Enhetschefen Renhållning
Ekonom sam häl lsbyggnadsförva ltningen

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-to-23

Sida

1 (1)

Komm unstyrelsens arbetsutskott

Projekt Utredning av kretsloppspark

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att stafta
projekt Utredning av kretsloppspark och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sam manfattning av ärendet
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till inrättandet av en

ny kretsloppspark.
Möjligheterna, placering och kostnad, förnya befintlig ÅVC ar några av de punkter som

utredningen av en ny kretsloppspark ska kunna ge ett svar på.

En kretsloppspark ska kunna möjliggöra en cirkulär ekonomi som eftersträvas mer och mer. Där

man istället för att slänga saker som kan återanvändas, ger dem till återbruk. Och när sakerna

är förbrukade återvinns de via det insamlingssystem som finns.
Målet är att minska avfallet i Melleruds kommun.

Finansieras genom RH-taxan

Projektet beräknas pågå från 1 november 2020 och ska vara klart under är 202L.

Beslutsunderlag
. Projektbeskrivning med kostnadskalkyl

Suzanne Håkansson
Enhetschef Renhållning

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148830



PROJEKTBESKRMING - Utredningsprojekt
Underlag för igångsättningsbeslut av behörig nämnd.

projekt: Utredning av kretsloppspark
Bakgrund/Inledning
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till inrättandet
av en ny kretsloppspark.
Möjligheterna, placering och kostnad, förnya befintlig ÅVC ar några av de punkter som
utredningen av en ny kretsloppspark ska kunna ge ett svar på.

Syfte/Mål
En kretsloppspark ska kunna möjliggöra en cirkulär ekonomi som eftersträvas mer och
mer, Där man istället för att slänga saker som kan återanvändas, ger dem till återbruk
Och när sakerna är förbrukade återvinns de via det insamlingssystem som finns.
wtålet är att minska avfallet i Melleruds kommun.

Metod
Tanken är att genomföra några studiebesök där det har inrättats en kretsloppspark.
Konsulter kan användas för att räkna på kostnaden.

Förväntat resultat
Är att få en bättre kostnadsbild och möjliggörande av en kretsloppspark.

Finansiering av kapital- & driftskostnader
Finansieras genom RH-taxan

Tidsram
Projektstart
Klart:

Projektleda re:
Suzanne Håkansson

2020-1 1-01
202r
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTO KOtL
Sammanträdesdatum
2018-08-14

sida
B

5 276 Dnr KS 20L8/494.456

Kretsloppspark i Mellerud

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen,

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefen informerar om förslag på att bygga
en kretsloppspark I Melleruds tätort.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

t\5w

Utdragsbestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförua ltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-10-27

ARENDE 9 Dnr KS 20201639

Projekt Ti I lgä ng I ig hetsa npassni nga r Gata/ pa rk 2020, staftbesked

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att stafta pCIekt
Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park2020 och lämna en slutredovisning när projektet är
slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Projektet genomförs för att öka tillgängligheten för funKionshindrade personer inom
kommunens offentliga rum. Exempel på detta kan vara, nya/förbättrade handikapparkeringar,
anpassning av gatumiljöer så som borttagning av kantstenar och andra typer av hinder m,m,
Huvudsyftet är att öka tillgängligheten för funktionshindrade personer inom kommunens
offentliga rum. Vi har en dialog med KHR som kommer med förslag till lämpliga anpassningar.

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker i befintlig budget.

Projektet beräknas pågå från 1 oktober 2020 till 31 december 2020.

Beslutsunderlag

r ProjeKbeskrivning med kostnadskalkyl.
. Samhällsbygg nadsförualtningens tjänsteskrivelse
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Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g nadsc hefe n

Enhetschefen Gata-Park
Ekonom sam hällsbyggnadsförualtningen

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförualtn ingen

Datum Diarienummer
2020-L0-14

Sida
1 (1)

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

Proj e kt Ti I I g ä n g I i g h etsa n pass n i n g a r G ata - P ark 2O2O

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projekt Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park2020 och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Projektet genomförs för att öka tillgängligheten för funktionshindrade personer inom
kommunens offentliga rum. Exempel på detta kan vara, nya/förbättrade handikapparkeringar,
anpassning av gatumiljöer så som borttagning av kantstenar och andra typer av hinder m.m.
Huvudsyftet är att öka tillgängligheten för funktionshindrade personer inom kommunens
offentliga rum. Vi har en dialog med KHR som kommer med förslag till lämpliga anpassningar.

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker i befintlig budget,

ProjeKet beräknas pågå från 1 oKober 2020 till 31 december 2020

Beslutsunderlag
. Projektbeskrivning med kostnadskalkyl

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148834



PROJEKTBESKRMING - Investeringsprojekt
Underlag för igångsättningsbeslut av behörig nämnd.

projekt: Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2O2O

Bakgrund/Inledning

Projektet genomförs för att öka tillgängligheten för funktionshindrade personer inom kommunens
offentliga rum. Exempet på detta kan vara, nyalförbättrade handikapparkeringar, anpassning av
gatumiljöer så som borttagning av kantstenar och andra typer av hinder m.m.

Syfte/Mål
Huvudsyftet är att öka tillgängligheten för funktionshindrade personer inom kommunens offentliga
rum. Vi har en dialog med KHR som kommer med förslag till lämpliga anpassningar.

Förväntat resultat
Att skapa så bra förutsättningar som möjligt för personer med funktionshinder att vistas och bo i

kommunen.

Finansiering av kapitalkostnader
Sker inom befintlig budget.

Tidsram
Projektstaft
Klart:

2020-10-0 1

2020-L2-3t

Genomförande
Arbeten kommer att utföras egen regi och med av kommunen kontrakterade underentreprenörer

Ansvarig

Patrik Storm
Gata-/parkchef
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-L0-27

Äneruor ro Dnr KS 2020/638

Projekt Elljusspår belysning, staftbesked

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Elljusspår
belysning och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds Kommun har elljusspår med dålig belysning och vivill göra elljusspåret tryggare och
mer energieffektivt,

Vi kommer att byta stolpar och armaturer där det behövs.

Genom denna upprustning får vi bättre ljus och tryggare spår så att fler vågar använda dessa
under den mörka perioden.

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker i befintlig budget,

ProjeKet beräknas pågå från 1 oKober 2020 till 30 april 2021,

Beslutsunderlag

r Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen
Enhetschefen Gata-Park
Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I ls byg g nadsfö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-to-74

Sida

1 (1)

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

Projekt Elljusspår belysning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projekt Elljusspår belysning och lämna en slutredovisning när projeKet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds Kommun har elljusspår med dålig belysning och vi vill göra elljusspåret tryggare och mer

energieffektivt.
Vi kommer att byta stolpar och armaturer där det behövs.

Genom denna upprustning får vi bättre ljus och tryggare spår så att fler vågar använda dessa under den

mörka perioden.

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker i befintlig budget.

Projektet beräknas pågå från 1 oktober 2020 till 30 april 2021.

Beslutsunderlag
. Projektbeskrivning med kostnadskalkyl

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148837



PROJEKTBESKRIVNING - Investeringsprojekt
Underlag för igångsättningsbeslut av behörig nämnd.

Projekt: Elljusspår belysning
Bakgrund/Inledning

Melleruds Kommun har elljusspår med dålig belysning.

Syfte/Mål

Melleruds Kommun vill göra elljusspåret tryggare och energieffektivt.

Metod

Byta ut stolpar och armaturer där det behövs.

Förväntat resultat

rå battre ljus och tryggare spår så att fler vågar använda dessa under den mörka perioden.

Finansiering av kapital- & driftskostnader
Finansieras inom befintlig budget

Tidsram
Projektstaft: 2020-10-01
Klart: 2027-04-30

Genomförande

Vi ska tillsammans med entreprenörer och egen personal utföra detta projekt.

Upphandling
Alla inköp och upphandling ska ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) samt
annan berörd lagstiftning.

Ansvarig
Patrik Storm
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u n styrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-ro-27

ARENDE 11

Sa m hä I lsbygg nadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor.

. Kartläggning av asfalt.

o Trottoarförslag utanför kommunhuset.

o Status gällande utbyte av leasingbilar.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-L0-27

ÄRrruor rz Dnr KS 20201424

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1' anta klimatlöften enligt bilaga.

2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under

202r.

Sammanfattning av ärendet

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

Klimat 2030 är en satsning som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge

stor utsläppsminskning.

Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan genomförs

under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder tillsammans är att kommunerna däruid kan

utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för genomförandet. Den 16 december 2020

har kommunstyrelsens ordförande att bjudits in till Vara konserthus för att överlämna
kommunens klimatlöften till landshövdingen och regionstyrelsens ordförande.

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

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

att uppfylla under 2021.

Av Melleruds kommun nio löften genomförs sex gemensamt med Dalslandskommunerna och tre
iegen regi.

Beslutsunderlag

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

BILAGA
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2020-10-22 KS 20201424

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften

Kommunstyrelsens besl ut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta klimatlöften enligt bilaga.

2, antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete
under 2021.

Sammanfattning av ärendet

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

Klimat 2030 är en satsning som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan
ge stor utsläppsminskning.

Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan

genomförs under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder tillsammans är att
kommunerna därvid kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för
genomförandet, Den 16 december 2020 har kommunstyrelsens ordförande att bjudits in till

Vara konserthus för att överlämna kommunens klimatlöften till landshövdingen och

reg ionstyrelsens ordförande.

Klimatnyttan av alla kommuners klimatlöften sammantaget blir då tydlig. I slutet av 202I
följs arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.

I bifogat svarsformulär bedöms sex av de 20 löftena att genomföras under 2021, tre är

pågående och kommer att fortsätta under 2021 medan elva löften inte bedöms som

realistiska att uppfylla under 2021.

Av Melleruds kommun nio löften genomförs sex gemensamt med Dalslandskommunerna och

tre i egen regi.

Beslutsunderlag

. Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften med beskrivning.
o Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse med bilaga
. Melleruds kommuns klimatlöften - formulär.
r Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se41



KtlM]I'I UNERFIAS

KLIMATLOFTEN
tl

Svarsformulär

KLIMAT

2030
Länsstyrelsen
Västra Götaland

uÄsrRR o0lRrnno

,Å*Elrt

W STATLER ()M
YfxtnnNDsREcroNEN

42



KLIMAT

2030
VÅSTRA 6OIATANO

STÄLTER OM

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...

... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har
undertecknat målet att Västra Götaland till zo3o ska vara en fossiloberoende
region.

Under 2o2t satsar Klimat 2o3o extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i
sitt klimatarbete genom Kommunernas klimatlöften. Tillsammans kan vi
göra mer!

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

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

Satsningen vill stötta nya steg som tas 2o2L, det ska inte ses som en utvärdering av
respektive kommuns klimatarbete hittills. Huvudfokus för stödinsatser under
2o2L är de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B
kan istället bjudas in som goda exempel.

På Klimatzo3o.se/klimatloften har vi samlat "Frågor och svar" samt publicerat
"Fördjupade frågor och svar". Läs gärna igenom det materialet. Kontakta Klimat
2o3o om ni har frågor.

Senast den r decemb er 2o2o ska kommunen skicka in svarsformuläret via
mejl till : klimatzogo @vgregion.se.

o

a

o
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t. Vi anvåinder en klimatstyrande resepolicy.
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljö-
och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och
bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.

X e. Ja, detta ska vi göra zozr
n B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

n C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

z. Vi klimatvåixlar tjåinsteresor.
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som

speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen.

n A. Ja, detta ska vi göra zozr
tr B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr

W C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

g. Våra nya personbilar är miljöbilar.
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara "spjutspetsnivå" eller "avancerad nivå" i Upphandlingsmyndighetens
hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen
krävs ansökan om dispens internt.

}( e. Ja, detta ska vi göra zozt
n B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

n C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

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

nA.
uB.
Xc.

Ja, detta ska vi göra zozt
Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
Nej, detta kan vi inte göra zozr

3
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets komrnunvelometer.
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och

redovisas. Undersökningen bygger på själwapportering av kontrollerbara uppgifter och

syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.

n A. Ja, detta ska vi göra zozr
n B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr

X C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks-

och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla
parkeringstalmed stimulans avbilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från
hyran avlägenheter.

nA.
nB.
\c.

Ja, detta ska vi göra zozr
Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

Nej, detta kan vi inte göra zozr

Z. Vierbjuder laddtjåinster vid parkeringsytor fiir boende i kommunala
bostadsbolag.
Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin

e}- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser.

Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst.

Kostnaden tör laddtjänster bör så långt möjligt tas ut kommersiellt och bäras av dem som

utnyttjar tjänsten.

nA.
nB.
xc.

Ja, detta ska vi göra zozr
Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

Nej, detla kan vi inte göra zozr

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartildar

eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat,

förnybart eller återvunnet material.

n A. Ja, detta ska vi göra zozr
tl B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr

K C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

4
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9. Vi analyserar inköpens klimattrråverkan och ståiller krav i prioriterade
upphandlingar.
Oåiinnebä, utt ko-*unen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta

(utöver upphandlingar som tas upp i punkt +) och ställer krav i minst tre upphandlingar

under 2o2t.

nA.
nB.
Xc.

Ja, detta ska vi göra zozr
Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

Nej, detta kan vi inte göra zozr

ro.Vi anvåinder cirkulära möbler.
Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst ro anställda,

med mer än 5o procent cirkulära möbler. Alternatir,t använder minst zo procent cirkulära

möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras,

repareras och används På nYtt.

X e. Ja, detta ska vi göra zozL

n B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

n C. Nej, detta kan vi inte göta zozr

rr. Vi möjliggör ftir medborgarna att låna/hyra produkter istället ftir att köpa.

Det innebåir att kommunen kan visa att minst tie olika insatser har gjorts' Det kan ske

genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att

bostadsområden delar på sakär, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande'

n
n
X

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

C. Nej, dettakanviinte görazozt

rz.vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet har satt ett mål att minska svinnet till max

45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn:

köksJvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn'

I A. Ja, detta ska vi göra zozr
n B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr

f C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

5
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13. Vi beråiknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksarnhet och har måI.
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att

klimatpåverkan ska vara maximalt o,9 kg CO"e/måltid i snitt under minst en månad. För

att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet

för samtliga inköpta livsmedel ska minska till r,7 kg COze/kg inköpta livsmedel.

X a. Ja, detta ska vi göra zozr
n B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

n C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

14. Vi gör investeringar fiir energieffektiviseringar.- 
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och

kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna

byggnader/lokaler.

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

15. Vi minskar klimatbelastrringen över livscykeln vid byggnation
Det innebär att kommunen har minskatbyggnationers klimatpåverkan genom att

använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och

energianvändning vid d.rift, vid minst en (r) byggnation. Antingen i egen regi eller som

kravstållning i markanvisning eller detaljplan.

n A. Ja, detta ska vi göra zozr
tr B. .Ta, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr

K C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

16.Vi producerar egen solel.
Deiinnebär att koåmunen ska installera minst en egen anläggning för produltion av solel

eller är delägare i en solcellspark.

! A. Ja, detta ska vi göra zozr

{ n. Ja, detta gör vi och kommer att fortsät[a arbetet zozl
n C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

rT.Yihar roo procent flirnybar el i kommunens elavtal.
Det innebär att kommunen köper 1oo procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag.

n A. Ja, detta ska vi göra zozr

ff U. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

! C. Nej, detta kan vi inte göra zozt

6
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18.Vi har arbetssätt ftir årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig

utsläppsminskning inom kommunetrs territorium som ligger i linje med kommunens

"grru, 
åil"1" Västra öötalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt

om 16 procent Per år.

nA.
nB.
Kc.

Ja, detta ska vi göra zozr
Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr

Nej, detta kan vi inte göra zozr

nA.
ffn.
nc.

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

Nej, detta kan vi inte göra zozr

r9. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom qfött obligation'
Det innebär att kommurr"r, kun visa att minst en (r) investering har gjorts genom grön

obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller

liknande. Gröna obligationer är ett iatt utt låna pengar till egna klimat- och miljöprojelit

och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

zo. Vi affangerar event/aktiviteter riktat till allmiinheten om klimat.
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska

genomföras, gärna i såarbete med studieförbund/organisationer och/eller med

kommunens energi- och klimatråd.givare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om

Himatkrisen o"h irr.piration tiil föåndring kan kommunen möjliggöra och slqynda på

omställningen.

f e. Ja, detta ska vi göra zozr
n B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr

n C. Nej, detta kan vi inte görazozt

Vår kommuns mest lysande åtgärd på klirnatområdet:
(fyll i på nästa sida)

K0lrlltlUt{ERllAS
KtII{ATtöFTEl{
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Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:

Om kommunen saknar någon punkt på listan ochvill ly'fta en annan insats som
kommunen anser är särskilt viktig och som genomförs just nu för Himatet. Detta är en
möjlighet att dela med sig av goda exempel och att få uppmärksamhet för sitt arbete.

Beskriv kort ert bästa exempel:
Här fuller du i din turt. Beskriu endast en G) åtgärd, mqx 10 rader. Tert som hamnar utanftr rutan kommer
inte att kunnc lcisas.

Kommun:.....

Kontaktperson:

Befattning: .....

Epost:.....

Datum:.....

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

klimatz o3 o @vgregion. se

Vi ser fram emot att ta ernot era löften!

I
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Sida 1 (2)

Kommungemensamma Klimatlöften - Agenda 2O3O

Bakgrund
För att öka takten i kommunernas klimatomställning har kommunerna blivit inbjudna att
anta ett valfritt antal Klimatlöften som ska genomföras under 2O2L. Klimatlöftena består
av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådigfret och som är beprövade och som ger
stor utsläppsminskning.

Energi- och klimatstrategerna har, från kommuncheferna och förbundschefen, fått i

uppdrag att tillsammans med energigrupperna, identifiera kommungemensamma
klimatlöften med koppling till Hållbarhetskompass Dalsland. Tanken är att Förbundet ska
kunna ha en aktiv roll tillsammans med kommunerna i arbetet med de gemensamma
klimatlöftena.

Resultat
I energigrupperna i Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors har det arbetats fram ett antal
Klimatlöften som är gemensamma för de tre kommunerna, Färgelanda och Åmåt har dock
inte lämnat in några Klimatlöften (bilaga 1),

De gemensamma klimatlöftena är:
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
14, Vi gör investeringar för energieffektivisering
16, Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
20, Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Förtydligande kring kraven om klimatlöftena.
Varje kommun ska rapportera in sina Klimatlöften senast L/12,2O2O till klimat2O3O@vsresion.se. Via

bifogat svarsformulär (bilaga 2).

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

Svara "A. Ja, detta ska vi göra 2027'om det är en ny aktivitet/beslut (ex. ta fram
en ny klimatstyrande resepolicy eller sätta upp solceller).

Svara "8. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2027' om det är något
ni redan gör (ex. använder en klimatstyrande policy eller har satt upp solceller
tidigare som finns kvar.)

Svara 'C. Nej, detta kan vi inte göra 2021" om ni inte har möjlighet att genomföra
klimatlöftet 2021.

a

a

a

Detta betyder att:
Om kommunen t.ex, ska installera en ny solcellsanläggning 202L, oavsett om man redan
har en anläggning eller inte, ska man svara R på det löftet.

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
Postadress Telefon E-post Org. nr.
Dalslands miljö 0530-939430 kansli@dalsland.se 222OOO-0877
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
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Dalstands Mitjö
& Energiförbund

TJANSTESKRIVELSE
2020-10-16

Angelika Samuelsson
Energi- och klimatstrateg

Sida 2 (2)

Har man redan en solcellsanläggning, men inte planerar att installera någon ny
anläggning under 2O2I, ska man svara B.

Är det ett klimatlöfte som kommunen inte uppfyller idag och som man inte planerar att
uppfylla under 202t, ska man svara C.

Energi- och klimatstrategerna på OUf f kommer att bistå med stöttning kring de sex
gemensamma klimatlöften som redovisas ovan. Eftersom syftet med
kommungemensamma klimatlöften är att få till stånd kommungemensamma samarbeten
i enlighet med ttållbarhetskompass Dalsland, kommer förbundet prioritera gemensamma
insatser inom energi- och klimatområdet framför sådana som är kommunspecifika.
Framkommer det andra gemensamma klimatlöften, kan det bli aktuellt att strateger inom
andra områden blir involverade,

Information
Mer information om klimatlöften och vilka krav som ställs inom dem finns på

https ://klimat203 0. se/klimatloft en/

Dalslands miljö- och energiförbund

Daniel Hårdfelt
Energi- och klimatstrateg

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bilagor
L KommunernasKlimatlöften
2. Svarsformulär

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
Postadress Telefon E-post Org. nr.
Dalslands miljö 0530-939430 kansli@dalsland.se 222OOO-0877
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
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Klimatlöften

Klimatlöften
1 Vi använder en klimatstyrande resepolicy

3 Våra nya personbilar är miljöbilar
14 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
L6 Vi producerar egen solel

17 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

20 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Bengtsfors Dals Ed Mellerud
ja ja

ja ja

ja ja

ja ja

ja ja

ja ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Not* Bengtsfors hor ongett att loddinfrastruktur och tonkstölle för
biogas soknas i Dals-Länged och att det diirför inte ör möjligt att köpo in

sådono fordon för hemtjtinsten i Dols-Långed.

Upphandlingsmyndigheten onger dock ott den sk. basnivån för miljöbilor
kan onviindas dör det finns sådona sköl (t.ex. avsaknod av

lo dd i nfro stru ktu r) och ii ndå u p pfy I la mi ljö bi lsdefi n iti o ne n.
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2020-06-10
TilI kommunshtrelsen

Kommunernas klimatlöften

Omställningen till ett Himatsmart samhdlle är vår tids stora utmaning, samtidigt som vi
nu har en kris till följd av Corona-pandemin. Den omstdllning vi har framför oss behöver
byggu oss mer rustade för framtiden. Vi har ro år kvar att nåvåra gemensamma mål:
klimatutsläppen i Vdstra Götaland ska minska med Bo procent till år 2o3o. Kommunerna
har en strategiskt viktig roll för att Himatmålen ska nås och i att vara en föregångare
för företag och invånare. Nu bjuds Er kommun in att delta i satsningen Kommunernas
klimatlöften.

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är vdl beprövade och som
kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen våljer först hur många och vilka klimatlöften
som antas och som sedan genomförs under 2ozt. Fördelen med att göra Himatåtgärder
tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2ogo kan ge stöd för
genomförandet.

Den 16 december 2o2o kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara
konserthus för att överlämna Er kommuns klimatlöften till landshövding Anders
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Vi kan då se Himatnyttan
av alla kommuners klimatlöften sammantaget. I slutet av 2o2Lföljs arbetet upp och de
kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.

Vdl mött i Vara konserthus hdlsar

Anders Danielsson
Landshövding Vdstra Götaland

,-ÄEllt

ffi

/W

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordförande

Y6TVASTRA
cÖTnUNDSREcIoNEN

Wry%

Länsstyrelsen
Västra Götatand Y

KtlMMUNERNAS

KTIMATTOFTEN
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2030
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Klinnt zo3o ör en kroftsutttlinq sont drius cr: Viistrtt Götalundsrecliorten oclt
Liinssttlrelsen i Viistra Gökdand i suntuerkon nted antlrq alctiirer. KruJisaniirulen
srzntlrrr konuntuter, -företag, höqskolor och ondrtt orgonisutiorter I Viistra
Götolttntl xnn uill ta stiillnin:t och hitlrtt i ontstiilbingert till en klintutsnun't re,rliort.
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Beskrivn i ng av satsn i ngen

Bakgrund
Klimat 2o3o - Västra Götaland stdller om, är en kraftsamling som drivs avVästra
Götalandsregionen och Länssryrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Vdstra

Götaland som vill ta ställning och bidra i omstdllningen till en klimatsmart region. Alla
kommuner i länet har undertecknat måIet att Västra Götaland till zo3o ska vara en

fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen avvdxthusgaser ska minska med 8o
procent från r99o-års nivå till år 2o3o. Sedan r99o har utsläppen hittills minskat med

.l*ku tS procent. Nu, med ro år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå

målen.

I den enkät som Klimat 2o3o giorde hösten zorg till alla undertecknare framkom
att särskilt kommunerna önskar stöd för genomförande av klimatinsatser. Detta är

utgångspunliten för denna satsning: Kommunernas klimatlöften.

Att anta d.essa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2o3o och blir därmed en

del avkommunens åtagande. De kommuner som hargjort ett åtagande som undertecknare
av Klimat 2o3o komplåtterar med sina Himatlöften. Åtaganden är en kort beskrivning
av hur organisationen ska bidra till att utsläppen av vdxthusgaser minskar och finns på

hemsidan : www.klimat2o3o.se.

Genomförandet av Kommunernas Himatlöften kan i vissa delar vara en del av

kommunens arbete med Agenda zo3o-målen, Fossilfritt Sveriges utmaningar, W\AIF:s

kommunutmaningar och/eller en del av kommunens öwiga Himat-, miljö- och

utvecklingsarbete.

Syfte
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att Himatmålen ska nås. Kommunerna

bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2o2r. Kommunernas

klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är

beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Dessa zo klimatlöften täcker inte in
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som

är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Vi vet att mycket arbete redan görs

i kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Fortsätt med dem och

beskriv gärna under "kommunernas egna åtgärd" så att fler kan ta del av ert arbete.

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

KOMMUNERNAS

KLIMATLöFTEN
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Lansering
KommunJrnas Himatlöften kommer att lanseras i Vara konserthus den 16 decembet 2o2o

där kommunstyrelsens ordfcirande överlämnar listan med sina antagna klimatlöften till
landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.

Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och mingelbuff6.

Genomförande
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2o2r. Flera

kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet

av de olika åtgärderna. Klimat 2o3o kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen

med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis en workshop för

de kommuner som alntagit ett specifikt klimatlöfte. Mer information och stödmaterial

kommer att finnas på www.Himatzo3o.se/klimatloften'

Uppföljning
Under iorr"åb"r. zozr kommer kommunen att uppmanas att rapportera in hur det gått

med genomförandet av de Himatlöften som kommunen har antagit. De kommuner som

utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas'

Fortsättning
Om en kommun inte hinner genomföra något av sina antagna Himatlöften kan arbetet

fortsätta kommande år. Förutsatt att tillräckligt många kommuner deltar och satsningen

går bra så kommer Kommunernas klimatlöften att fortgå och Klimat 2o3o ge stöd.

intentionen är att listan med Himatlöften bibehålls men några justeringar kan göras.

på sikt är ambitionen att alla kommuner ska ha genomfört merparten av åtgärderna-

Tillsammans gör kommunerna stor skillnad!

Hur
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Klimat

2ogo kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2oz]., med ambitionen att

kuina erbjuda konkrei stöd för varje åtgård. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill
anta skickas senast r december 2o2o till klimatzo3o@vgregion.se'

KLIMAT

2030
Länsstyrelsen
Västra Götaland

VASTRA GÖTATAND YCTvÄSTRA

.'zl\Efl'

W STÄttER OM V cöUllNDSREGIoNEN
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

VÄSTRA GÖTAtAND YatVASTRA
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1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy

z.Vi kl i matväxlar tjänsteresor

3. Våra nya personbilar är mifiöbilar

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
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6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

T.Vierbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i

kommunala bostadsbolag

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
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11. Vi möjliggör för medborgarna att låna lhyraprodukter
istället för att köpa

12.Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

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

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid
byggnation

16. Vi producerar egen solel
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17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning en
koldioxidbudget

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön
obligation

Vår kommuns mest lysande åtgärd på
klimatområdet
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-t0-27

ARENDE 13 Dnr KS 20201653

Utvecklad samverkan mellan medlemskommunerna i Dalslands
miljö- och energiförbund

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

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

2. Melleruds kommun ansluter sig till de tre föreslagna samverkansområdena.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiforbund har tillsammans med ägarkommunerna genomfört ett arbete
med Hållbarhetskompass Dalsland med utgångspunkt i FN:s agenda 2030. Ett antal workshops
och avstämningar är genomförda, dels kommungemensamt men även i respektive
kommunstyrelse.

Det finns flera aktuella processer i medlemskommunerna för Dalslands miljö- och energiförbund
där man genom uWecklad samverkan kan optimera resurserna och hitta samordningsvinster
såväl ekonomiskt som socialt. Följande processer vill vi skapa en konkret samverkan kring för
att bidra till övergripande samhällsmål samtidigt som vi arbetar effektivt ur ett ekonomiskt,
socialt och ekologiskt perspektiv:

Gemensam qrön infrastrukturplan

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

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

Gemensam energi- och klimatstrategi

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

direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020-10-08 villvi samverka kring och
tillsammans skapa en gemensam energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategierna
behöver uppdateras i samtliga medlemskommuner och vi ser en samverkansvinst
kostnadsmässigt samt när det gäller erfarenhetsutbyte. Vi tror också att en gemensam energi-
och klimatstrategi är en styrka vid ansökningar om externa medel till åtgärder som ansluter till
energi- och klimatstrategin. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan från
medlemskommunerna. Kommunernas befintliga energigrupper och eventuella andra
nyckelfunktioner deltar i arbetet,

Förstudie om "vilka förutsättninoar som behöver finnas för att samverka kring övergripande
samhällsmål i Dalsland"

Med anledning av de diskussioner som förts i direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund
2020-10-08 kring extern samverkan samt med anledning av att de insats-/fokusområden som
inryms i Hållbarhetskompass Dalsland, så är det uppenbart att flera av dessa insats-
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-r0-27

/fokusområden kommer att kräva samverkan med externa aktörer. Vi vill samverka i en
förstudie kring samverkan för övergripande samhällsmå|, såsom Agenda 2030, på

Dalslandsnivå, Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan från
medlemskommunerna. Strategiska funktioner från medlemskommunerna deltar i arbetet.

Resursinsatser i ovanstående processer

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

Beslutsunderlag
. Förbundschefens tjänsteskrivelse med bilaga.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjä nsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Utvecklad samverkan mellan medlemskommunerna i Dalslands
miljö- och energiförbund

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

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

2. Melleruds kommun ansluter sig till de tre föreslagna samverkansområdena.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund har tillsammans med ägarkommunerna genomfcirt ett
arbete med Hållbarhetskompass Dalsland med utgångspunkt i FN:s agenda 2030. Ett antal
workshops och avstämningar är genomförda, dels kommungemensamt men även i respektive
kommunstyrelse.

Det finns flera aktuella processer i medlemskommunerna för Dalslands miljö- och
energiförbund där man genom utvecklad samverkan kan optimera resurserna och hitta
samordningsvinster såväl ekonomiskt som socialt. Följande processer vill vi skapa en konkret
samverkan kring för att bidra till övergripande samhällsmål samtidigt som vi arbetar effektivt
ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv:

Gemensam grön infrastrukturplan

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

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

Gemensam energi- och klimatstrategi

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

direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020-10-08 vill vi samverka kring och
tillsammans skapa en gemensam energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategierna
behöver uppdateras i samtliga medlemskommuner och vi ser en samverkansvinst
kostnadsmässigt samt när det gäller erfarenhetsutbyte. Vi tror också att en gemensam energi-
och klimatstrategi är en styrka vid ansökningar om externa medel till åtgärder som ansluter till
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energi- och klimatstrategin. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan
från medlemskommu nerna. Kommunernas befintliga energigrupper och eventuella andra
nyckelfunktioner deltar i arbetet.

Förstudie om "vilka förutsättninqar som behöver finnas för att samverka krinq övergripande
samhällsmål i Dalsland"

Med anledning av de diskussioner som förts i direktionen för Dalslands miljö- och
energiförbund 2020-10-08 kring extern samverkan samt med anledning av att de insats-

/fokusområden som inryms i Hållbarhetskompass Dalsland, så är det uppenbart att flera av
dessa insats-/fokusområden kommer att kräva samverkan med externa aktörer. Vi vill
samverka i en förstudie kring samverkan för övergripande samhällsmå|, såsom Agenda 2030,
på Dalslandsnivå. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan från
medlemskommunerna. Strategiska funktioner från medlemskommunerna deltar i arbetet.

Resu rsinsatser i ovanstående processer

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

Beslutsunderlag
. Förbundschefens tjänsteskrivelse med bilaga

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energikontor
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Utvecklad samverkan mellan medlemskommunernä i

Dalslands mllJö- och energlförbund

Det finns flera ektuella pröces$er i medlemskömmunernä för Dalslands miljö- och energiförbund där

män Benom utvecklad samverkan kan optlmerä resursernä och hitta samordningsvinster såvål

ekonomiskt som soclalt. Följande proeesser vlll vi skapa en konkret samverkan kring för att bidra till

övergripande samhällsmål samtidigt som vi arbetar effektivt ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt

perspektiv:

1. Vi gör en gcmGnsäm grön lnfragtrukturplan
I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland oeh med anledning av de diskussioner som förts i

direktionen för Dalslands milJö- och energiförbund 2020-10-ö8 villvisamverka kring och tillsarnmans

skapa en 6rön infrastrukturplan. I planen beskrlvs den gröna infrastrukturen, trädstrukturplan för
tätorternå samt övergripande ekosystemtjänstanalys kopplat till Hållbarhetskompassen och

kommunernäs egna NaturvårdspröBram. Förbundet har en processledande roll i arbetet med

medverkan från medlemskommunerna. Kommunernas samhållsbyggnadsavdelningar och eventuella

andra nyckelfunktloner deltar I arbetet. Det finns möJlighet att söka externa medel för denna

process.

2. Vl gör en gemGncäm cnergl- och kllmatetrategl
I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland och med anledning av de diskussioner som förts i

direktionen för Dalslands mlljö- och energiförbund 2020-10-08 villvi samverka kring och tillsammans

skapa en gämen$em energi^ oeh klimatstrategi, Energi- och klimetstrateglerna behöver uppdateras i

samtliga medlemskommunår och viser en samverkansvinst kostnadsmässlgt sämt när det gåller

erfarenhetsutbyte. Vi tror också att en gemen$äm energi- och klimatstrategi år en styrka vid

ansökningar öm externä medel till åtgärder som ansluter till energi- och klimatsffategin. Förbundet

har en processledande roll i arbetet med medverkan från medlernskommunernä. Kommunernas

befintliga energigrupper och eventuellä andra nyckelfunktioner deltar i arbetet.

Portrdrarr
Dålslånds millö
& energikontor
Kyrkogutan 5
464 30 Mellerud

g.port
kansll@dalsland. se

Håmtldr
www,dalsland,sc

Org, nr.
222.000.0877
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3. Vl etållcr om bekom och dcltar I förrtudle om "vllka
förutråttnlngar com bchöver flnnar för att remvcrka krlng
övcrgrlpandc ramhållcmål I Dalsland"

Med anledning av de diskussioner söm förts i direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund

2020.10"08 kring extern samverkan sämt med anledning av att de insats-/fokusområden som inryms

i Hållbarhetskompass Dalsland, så år det uppenbart att flera av dessa insats-/fokusområden kommer

att kräva samverkan med externa aktörer. Vl vill samverka i en förstudie kring samverkan för

övergripande samhällsmå1, såsorn Agenda 2030, på Dalslandsnivå, Förbundet har en processledande

roll i ärbetet med medverkan från medlemskommunerna. $trategiskä funktiöner från

rnedlemskommunernä deltar i arbetet.

Recurclnrät3cr I ovanståcndc proce3ser
Förbundet och medlemskommunerna samverkar i processerna genom nedlagd tid hos berörda

funktioner, Eventuella externä kostnader (t.ex. konsultstöd) i dessa pröce$ser finansieras av

förbundet genöm medel avsatta av direktionen för utveckling av det miljö- och energistrategiska

arbetet.

För Dalslands miljö- och energlförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bllaga 1: Avrapportering uppdrag: lmplementering av Hållbarhetskompass Dalsland I kommunernas

och förbundets hållba rhetsarbete

Portedrcrr
Dalslands milJö
& energlköntör
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-pört
kansli@dalsland. se

HGmtldr
www.dalsland,se

örg. nr,
222,000,0877
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Bilaga 1

Avrapportering uppdrag: lmplementering av

Hållbarhetskompass Dalsland i kommunernas och

förbundets arbete

Syftet med Hållbarhetskompass Dalsland

Syftet med Hållbarhetskompass Dalsland är följande:

Att kommunerna och förbundet har en gemensam syn på de fokusområden/insatsområden

som är viktiga i ett långsiktigt arbete i enlighet med FN:s hållbarhetsmål och,

att arbetet inom fokusområdena/insatsområdena så långt möjligt sker gemensamt och i

samverkan mellan kommunerna och förbundet.

lmplementering av Hållbarhetskompassen hos kommunerna och förbundet

Status kommunerna

Mellerud: Hållbarhetskompassen är ett av dokumenten som ligger till grund för den revidering av

måldokument som nu görs i Mellerud inför 2021. Nämnderna i kommunen utgår från övergripande

styrdokument och de tre fullmäktigemål som är fastlagda in:för 2O21, enligt beslut: "Kommunstyrelsen

beslutar ott Hållbarhetskompass Dalsland ska utgöra ett underlag isamband med nömndernas

målarbete inför år 2A27 och att nömnderna ska ange vilket eller vilka mål som är i överensstömmelse

med Hdllbarhetskomposs Dolsland."

Bengtsfors: Måldokumenten i Bengtsfors kommer inte att revideras inför 2021 utan är beslutade t o
m2022. Kommunstyrelsen utgår från de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat.

Förvaltningen har lyft frågan om revidering av målen utifrån Agenda 2030, hållbarhetskompassen

och ny lagstiftning exempelvis Barnkonventionen som blev lag 2020-01-01.

Dals-Ed: Dals-Eds Utvecklingsplan med åtta mål inom fyra utvecklingsområden gäller åren 2O2A-2O23,

med årlig uppdatering utifrån omvärldsanalys. Det råder stor samstämmighet mellan inriktningar och

intentioner i de båda dokumenten och vi kan se en nytta i att samverka kring tillämpliga delar av

Hållbarhetskompassen för Utvecklingsplanens genomförande, efter förvaltningens analys och politisk

prioritering. Det arbetet är ännu inte påbörjat.

Gemensam samverkan

Vi bedömer att det finns stora vinster i att kommunerna och förbundet gemensamt samverkar i det
fortsatta arbetet enligt Hållbarhetskompass Dalsland. En samverkan kring processer som är

gemensamma ger sannolikt synergieffekter och effektivitetsvinster, medför ett gemensamt lärande

samt ökar troligtvis även möjligheterna till extern finansiering. Det finns idag ett flertal processer

{strategier, styrdokument och planer) i kommunerna som varje kommun tagit fram i en egen process

o
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ofta helt skild från samma process i en annan kommun (dock ofta i samverkan med förbundet),

Exempel på sådana processer är; översiktsplaner, VA-planer, naturvårdsplaner och energi- och

klimatstrategier., Delar av dessa processer är i behov av omarbetning. Flera kommuner har också

pekat på likartade ytterligare processer som de vill arbeta med. Exempel på sådana processer är;

grönstrukturplan (inkluderande trädstrukturplan), ekosystemtjänster och strategier/riktlinjer
avseende invasiva arter.

Dessa processer ligger väl i linje med fokusområden/insatsområden i Hållbarhetskompass Dalsland.

Vi tror att en konkret samverkan kring några av dessa processer skulle vara ett sätt att starta ett
gemensamt arbetssätt som skulle kunna användas även i det fortsatta arbetet kring

fokusområden/insatsområden i Hållbarhetskompass Dalsland. Förbundet skulle då kunna ha en

processledande roll i ett sådant arbete, vilket är i enlighet med förbundsordningen (förbundet ska

initiera och samordna kommunernas miljö- och energistrategiska arbete). Lämpliga processer att
starta med skulle kunna vara:

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

flera kommuner)
gemensam grön infrastru kturplan (inkludera nde trädstrukturplan) med övergripande
ekosystemtjä nsta na lys.

Ovanstående processer skulle kunna starta snarast möjligt {för processen grön infrastrukturplan finns

möjligheten att söka medel via länsstyrelsen för extern finansiering (50 %1. Nästa ansökningsomgång

är 202A-72-01). Det är rimligt att anta att stöd/styrmedel inom energi- och klimatområdet kommer

att öka framöver, varför det kan vara strategiskt att förbereda för angelägna insatser genom att ha

en kommungemensam, aktuell och uppdaterad energi- och klimatstrategi.

Delar av förbundets egna upparbetade kapital skulle vid behov kunna användas i dessa processer.

Det finns också ett behov av samsyn mellan förbundet och kommunerna kring hur samverkan bör ske

med externa aktörer kring processer där kommunerna inte "äger" de verktyg som är nödvändiga för
ett framgångsrikt arbete eller där det finns fördelar med att involvera även andra kommuner (t.ex.

Åmål och/eller Vänersborg).

Faller det gemensamma arbetet väl ut i ovanstående processer skulle ytterligare gemensamma

processer kunna startas kommande år, exempelvis avseende;

. gemensamVA-planering

. gemensamklimatanpassning

. gemensam naturvårdsplanering
I uppdatering av den gemensamma vindbruksplanen

Enligt uppdrag

Karl-Olof Pettersson

Katrin Siverby

Göran Eriksson

Agneta Johansson

Dan Gunnardo

a

a
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MAilTRÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-06-10

Dnr KS 20201340
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Hållbarhetskompass Dalsland

Kom munstyrel sens besl ut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. redovisad lnriKning av Hållbarhetskompass Dalsland överensstämmer med resultatet av

genomförda workshoPs.

2. Hållbarhetskompass Dalsland ska utgöra ett underlag isamband med nämndernas målarbete

inför år 2021 och att nämnderna ska ange vilket eller vilka mål som är i överensstämmelse

med Hållbarhetskompass Dalsland.

Sammanfattning

Hållbarhetskompass Dalsland är en gemensamt utarbetad inriktning på kommunens eget men

också gemensamma arbete för en färdriktning för hållbarhet i Dalsland. Arbetet har letts av

direktiönen för Dalslands miljö- och energiförbund och direkionen önskar nu att kommunen

bekräftar resuftatet.

Kompassen innehåller tre övergripande insaBområden. Det är Ekosystem och-energi, Hållbara

sociala sammanhang och Genomförande och partnerskap. Det ges exempel på hur ett brett

insatsområde kan brytas ner till ämnesområde, fokusområde och åtgard. Den beskrivande

texten utifrån respektive insatsområde återges de ämnesområden som prioriterades under

arbetet.

Beslutsunderlag

r Dalslands Miljö- och energiförbunds tjänsteskrivelse 2020-04-08 med direktionens beslut.

o Dalslands Miljö- och energiförbund Hållbarhetskompass Dalsland.
r Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, g 178.

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

t. redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland överensstämmer med resultatet av

genomförda workshops.

2. Hållbarhetskompass Dalsland ska utgöra ett underlag i samband med nämndernas målarbete

inför år 2021 och att nämnderna ska ange vilket eller vilka mål som är iöverensstämmelse

med Hållbarhetskompass Dalsland.

Beslutsgång

Ordförande frtgar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-t0-27

ARENDE 14

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelseförua ltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-r0-27

ARENDE 15

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-LO-27

Änenor re

Näri ngslivsstrategi/Tu rism

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen för dialog kring kommunens näringslivsstrategi
och turismuWeckning m.m.
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