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• Val av justerare – Michael Melby (S)  
Val av ersättare för justerare – Ulf Rexefjord (SD)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 6 maj 2020, klockan 09.00 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m. 

 
  

Anna Granlund, kl. 08.35 4 

2  Ansökan om bidrag till Melleruds IF med anledning  
av Corona-pandemin 
 

Dovile Bartuseviciute, kl. 08.45 5 

3  Ansökan om bygdepeng till robotgräsklippare till 
scoutlokalen på Ängenäs i Mellerud  
 

Dovile Bartuseviciute 15 

4  Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls If: s 
judosektion 
 

Dovile Bartuseviciute 
BILAGA 

22 

5  Ansökan om kommunbidrag till finansiering av 
material till Grannsamverkansområden  
 

Glenn Nordling, kl. 09.15 36 

6  VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 
2019 
 

Anders Broberg, kl. 09.45 
Magnus Olsson 
BILAGA 

43 

7  Projekt Inkopplingspunkter reservkraft, 
slutredovisning 
 

Peter Mossberg, kl. 09.55 
Magnus Olsson 

45 

8  Projekt Sjösättningsramp Sunnanå Hamn, 
slutredovisning 
 

Peter Mossberg 
Magnus Olsson 

49 
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9  Sunnanå Hamnkrog, lösen av investering 

 
 

Peter Mossberg 
Magnus Olsson 

53 

10  Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - 
årsrapport 2019 
 

Peter Mossberg 
Magnus Olsson 
BILAGA 

57 

11  Uppföljning av intern kontrollplan för 
kommunstyrelsen, rapport 1/2020 
 
 

Magnus Olsson, kl. 10.30 
Annika Wennerblom 
Therese Israelsson 
BILAGOR 

59 

12  Kommunstyrelsens budgetförslag för 2021 
 
 

Annika Wennerblom 
Magnus Olsson 
BILAGA 

62 

13  Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - 
årsrapport 2019 
 

Magnus Olsson 
BILAGA 

64 

14  Krav på trafiksäker gångväg till köpcentret Melleruds 
Handel vid E45 
 

Magnus Olsson 66 

15  Samhällsbyggnadsfrågor  
 
 

Magnus Olsson  
 

69 

16  Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, 
förlängning av utställningstiden 
 

Freddie Carlson, kl. 13.00 70 

17  Svar på remiss – Förslag till Överenskommelse om 
gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning i 
form av samverkansregler för trafiksystemet kring 
Göta älv, med avgränsning Storgöteborg i enlighet 

Freddie Carlson  
BILAGA 

72 

18  Svar på remiss - Förslag till överenskommelse 
Vänersjöfartsöverenskommelse 
 

Freddie Carlson 81 

19  Ansökan om medel i projekt Jobbredo  
 
 

Lars Johansson, kl. 13.20 90 

20  Personalfrågor 
 
 

Jeanette Johansson, kl. 13.30 93 

21  Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, 
årsredovisning 2019  
 

Annika Wennerblom 
BILAGA 

94 

22  Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 
samt granskningsrapport och revisionsberättelse 
 

Annika Wennerblom 
BILAGOR 

100 

23  Svar på remiss - Promemorian Ny associationsrätt för 
sparbanker  
 

Annika Wennerblom 104 

24  Svar på remiss - Promemorian En utvecklad 
organisation för lokal statlig service – delredovisning 
avseende lämpliga platser 

Annika Wennerblom 109 

25  Svar på ledamotsinitiativ angående kommunens 
styrning och den politiska oppositionens möjlighet  
till inflytande 

Annika Wennerblom 120 

26  Motion om att hela Åsensbruk ska leva, 
utredningsuppdrag 
 

Annika Wennerblom 126 

27  Näringslivsfrågor 
 
 

Annika Wennerblom 
Morgan E Andersson 

128 
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28  Aktuella frågor 

 
 

 129 

29  Rapporter 
 
 

 130 

 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

Äneruoe g Dnr KS 20201108

Ansökan om bygdepeng till robotgräsklippare till scoutlokalen på
Angenäs i Mellerud

Förslag till beslut
Arbetsutskottet avslår ansökan om bygdepeng om 17 300 kronor till Melleruds Scoutkår för
robotgräsklipparen till scoutlokalen på Ängenäs i Mellerud,

Sammanfattning av ärendet

Melleruds scoutkår har ansökt om kommunal bygdepeng från Melleruds kommun för att köpa
en robotgräsklippare till scoutlokalen på Ängenäs i Mellerud.

Kostnaden för robotgräsklipparen inklusive material för installation motsvarar 17 300 kronor
inklusive moms och specificeras ien kompletterande handling till ansökan.

Melleruds kommun har avsatt en specifik bygdepeng som föreningar kan söka för renoveringar
och ombyggnationer, Möjligheten att söka detta bidrag är dock begränsad till material-
kostnaden. Därmed uppfyller inte denna ansökan kraven för kommunal bygdepeng.

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör avslå ansökan om bygdepeng till
robotgräsklippare till scoutlokalen i Mellerud.

Beslutsunderlag
r Ansökan om bygdepeng till robotgräsklippare till scoutlokalen på Ängenäs i Mellerud
o Kompletterande handlingar till ansökan - Fakturor - "Frih6ns", "Axima"
. Regler för kommunal bygdepeng.
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-03-26 KS 2020/108

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Ansökan om bygdepeng till robotgräsklippare till
scoutlokalen på Ängenäs i Mellerud

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om bygdepeng om L7 300 kronor
till Melleruds Scoutkår för robotgräsklipparen till scoutlokalen på Ängenäs i

Mellerud.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds scoutkår har ansökt om kommunal bygdepeng från Melleruds kommun
för att köpa en robotgräsklippare till scoutlokalen på Ängenäs i Mellerud.

Kostnaden för robotgräsklipparen inklusive material för installation motsvarar
17 300 kronor inklusive moms och specificeras i en kompletterande handling till
ansökan,

Melleruds kommun har avsatt en specifik bygdepeng som föreningar kan söka för
renoveringar och ombyggnationer. Möjligheten att söka detta bidrag är dock
begränsad till materialkostnaden, Därmed uppfyller inte denna ansökan kraven för
kommunal bygdepeng.

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör avslå ansökan om

bygdepeng till robotgräsklippare till scoutlokalen i Mellerud.

Beslutsunderlag
. Ansökan om bygdepeng till robotgräsklippare till scoutlokalen på Ängenäs i

Mellerud
. Kompletterande handlingar till ansökan - Fakturor - "Fritzöns", "Axima"
. Regler för kommunal bygdepeng

Beskrivning av ärendet
Bakqrund

Melleruds scoutkår hyr en stuga av Melleruds kommun. Vid byggnaden finns en

tomt på cirka 1500 kvadratmeter som kåren sköter med bland annat gräsklippning.

Scoutkåren har börjar känna press att grönytorna måste skötas, men känner att
det viktiga är fokusera på verksamheten med ungdomarna. Därmed söker
Melleruds scoutkår om bidrag för att köpa en robotgräsklippare som ska se till att
grönytorna hålls i fint skick i många år framöver.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488
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MELLERUDS
KOMMUN

Anna Granlund
T.f. Kommunchef

Beslutet skickas till
Melleruds scoutkår

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2020-03-26 KS 2020/108

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00

dovile. baft useviciute@mellerud.se

Sida

2 (2)

Analys

Melleruds kommun har avsatt en specifik bygdepeng som föreningar kan söka för
renoveringar och ombyggnationer. Bygdepengs syfte är att det ska vara insatser
för att skapa mötesplatser och en levande landsbygd.

Överväqanden

Utredningen har inga andra överväganden,

Ekonomiska konsekvenser

Utredningen finner inga ekonomiska konsekvenser.

Slutsatser

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör avslå ansökan om

bygdepeng till robotgräsklippare till scoutlokalen i Mellerud.
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Ansökan om ekonomiskt stöd

Melleruds scoutkår ansöker om ett bidrag amLT 3oo kronor till att kunna köpa en

robotgräsHippare.

Melleruds scoutkår är en aktiv scoutkår som grundades rgzT och har drygt So medlemmar.

Varje vecka under hösten och våren samlas cirka +o scouter vid scoutlokalen i Ängenäs där

barn och ungdomar från alla delar av samhället får chansen att uppleva äventyr tillsammans

och växa som individer. Scoutlokalen är en stuga som hyrs av Melleruds kommun. Vid

byggnaden finns en tomt på cirka r Soo kvadratmeter som kåren idag sköter med bland

annat gräsklippning.

I en ideell verksamhet som scouting är, kan detvara svårt att {ä tag på tillräeHigt många

ledare som kan lägga sin fritid på att göra barn och ungdomars fritid meningsfull och lärorik.
Melleruds scoutkår har brist på ledare, men Harar att hålla verksamhet levande på grund av

engagerade vuxna som lägger tid ör planering, träffar, hajker och läger.

Lokalen ligger inom ett bostadsområde som under de senaste åren har exploaterats.

Scoutkåren har börjat känna press att grönytorna måste skötas men känner att det viktiga är

att fokusera på verksamheten med ungdomarna. Melleruds scoutkår söker därmed om bidrag

att köpa en robotgräsklippare som ska se till att grönytorna hålls i fint skick i många år

framöver.

Offerttörfrågan har skickats ut till Wå lokala företag som säljer robotgräsklippare. Offerten
medlägst prisbifogas med ansökan.

'il*'fu*,{uru

lMErLEnu-DSmiurI Kommunstyrels*kcntoret

?t]tti -i'!?- 2 0

Roland Björndahl, ordförande Melleruds scoutkår
o7o-71439 42
roland.bjorndahl @ gmail. com

www.mel lerud.scout.se
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ritz6ns

vvvvw.fritzens.nu
Fritz6ns Maskin AB

Sapphultsgatan 2

464 34 Mellerud

Oftcrtdafum
Kundnummer
O{ftrtrr

Offert

2020{,2-14
0707143942

312

Fakturaadrcss

Vår rcfcr:ns
Dröjsmålsränta

ROLAND BJÖRNDAHL

TORPGATAN 42

46432 MELLERUD

NICLAS JOHAiISSON
7,50sÄ

Totalt SEK
Mervärdesskaft ingår

Giltignom
Bc*.lningwillkor

17 300,00

2020-03-15
10 dagar netto

Errcfqerc
Ert rcf nr
lcvcralrsvillkor
lcvcransff

ROLAND

Fri[ vårt lager

Hämtas

Antal Enh Ä-oris Rabatt SummaBenåmninsArtnr

967 67 29-21 AM31O SE,NO,DK,FIROBOTIC LAWN

INSTALLATIoN RoeoT FFIÄS INKL ilI,ATERIAL

Mervärdesskatt ingår

Tet 053041118
info@fritzens.nu
www.fritzens.nu
Företagets säte: Mellerud

Bankgiro: 5915-1217

1 Styck

1 Styd(

15 900,001600,0 sEK

3 000,00

14 300,00

3 000,00

VAT-nr: SE556't 78768901

Godkänd för F-skatt

Totalt ,l7 300,00
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FÖRFATTN INGSSAM LING Flik
Titel

Regler för kommunal bygdepeng

Fastställd av kommunstyrelsen den 10 april 2019, E 90 Sida
1:1Ersätter Utbvtt den Siqn

Regler

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

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

Redovisning

KOMMUNAL BYGDEPENG

Syfte

Melleruds kommuns har avsatt en Bygdepengen motsvarande 300 00Okr per år för att
utveckla landsbygden, Bidraget är riktad till lokala föreningar som vill skapa mervärde i

sitt närområde och samtidigt delar kommunens värdegrund'

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

Bedömning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation av kommunstyrelsen

1

2
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSIISTA

2020-04-28

ARENDE 5 Dnr KS 20201L97

Ansökan om kommunbidrag till finansiering av material till
G ra n nsamverka nsområden

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att bevilja ansökan om kommunbidrag på S tkr till Stöldskydds-
föreningen för finansiering av material.

Sammanfattning av ärendet

Stöldskyddsföreningen har ansökt om kommunbidrag på S tkr det kommande året för att
täcka en del av det material som kommer era Grannsamverkansområden till godo.

Beslutsunderlag

. Stöldskyddsföreningens ansökan om bidrag.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Stöldskyddsfören i ngen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-03-24 K520201197

Sida

1 (1)

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

Ansökan om bidrag till Grannsamverkan

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att bevilja ansökan om kommunbidrag på S ttr
till Stöldskyddsföreningen för finansiering av material.

Sammanfattning av ärendet
Stöldskyddsföreningen har ansökt om kommunbidrag på 5 tkr det kommande året
för att täcka en del av det material som kommer era Grannsamverkansområden till
godo.

Beslutsunderlag

. Stöldskyddsföreningens ansökan om bidrag.

a

Postadress
Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

ling

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148837



E3!SSF
Stöldskyddsfören i n gen

Stockholm 20 mars2020

Stöd till Grannsamverkan

Somverkon mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av

Grannsamverkan isveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden

Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En

sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad

trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på

Malmö Högskola,2019.)

Samverkon mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, lf, Trygg

Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen,

Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen,

Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av

ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.

I dag finansierar Somverkon mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att
medborgarna ikommunen, som på eget initiativvill minska risken att bliutsatta för brott, inte ska

behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och

informationsmaterial har ökat markant sedan 2OI7 varpä verksamheten är i behov av ett ekonomiskt

tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat

material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta

upp.

Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun

och att nidärförvillvara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket

för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr det kommande året, för att täcka

en del av det material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar
vi behöva begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt.
Ert stöd till verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och

skickar/mailar tillbaka den till oss senast den 30 juni 2020.

40 kommuner är redan med och stödjer verksamheten2O2O, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni

på startsidan på vår hemsida. Som stödjande kommun är er kommun med på SAMBOS hemsida, ni

får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan

lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan tillGrannsamverkankonferens den

24 september 2O2O för 300 deltagare inom Polis och kommun för att öka kunskapen om hur
Grannsamverkan bäst bedrivs ien kommun.

För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Landsting på

telefon 08-452 79 58.

Med vänliga hälsningar;

Lina Nilsson
Expertrådgiva re/Projektleda re på SSF Stö ldskyddsfö ren inge n

Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott
Telefon 08-783 74 56 E-post lina@ssf.nu
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db.o$sffiicdtr'SSF Grannsamverkan
Stöldskyddsfören ingen

Stöd tif lGrannsamverkan år 2O20-l2O21-

Fakturaunderlag

Skickas eller e-postas till SSF Stöldskyddsföreningen:

LOZ 5L Stockholm

Box27052

SSF Stöldskyddsfören ingen

KOMMUN
Mellerud

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2020.
X

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2O20-I2O2L.

Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet.

Fakturaadress

Melleruds kommun
Ref.lD: MK2L4OL3
FE257
838 80 Frösön

Referens
Glenn Nordling

Kontaktuppgifter (e-post och telefon)
elenn.nordling@ mellerud.se
0530 - 18L 03
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Sammanfattade resultat från utvärderingen

GRANNSAMVERKANS

EFFEKTER PÅ BROTT OCH

OTRYGGHET

ISVERIGE

Utvärdering av Peter Lindström docent Malmö

Högskola/Polisen

20r9-o1-31

Srannråmu€rlnn
Sanrvertsn mot brotl

I
/
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36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans

effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en

genomsnittlig minskning av inbrott med 35 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i

kontrollområden.

Antalet bostadsinbrott iSverige har under flera års tid ökat och varit den brottslighet som

svenska folket oroat sig mest för. År 2018 skedde en kraftig minskning av de polisanmälda

bostadsinbrotten jämfört med föregående år - förklaringen till minskningen har angetts vara

ökade gränskontroller, fler gripna personer och Grannsamverkan. Tidigare internationell

forskning har pekat på att Grannsamverkan kan minska de bostadsrelaterade brotten med i

genomsnitt 26 procent.

Ett nationellt projekt delfinansierat av Brottsförebyggande rådet (Brå) och genomfört av SSF

Stöldskyddsföreningen, Polismyndigheten och Samverkan mot brott (SAMBO) har genomförts

för att ta reda på om Grannsamverkan även är effektiv brottsförebyggande metod i Sverige.

För att mäta effekten har ett ambitiöst upplagt projekt med förmätning (anmälda brott

respektive en trygghetsundersökning) innan Grannsamverkan startade upp samt uppföljning

av den polisanmälda brottsligheten och en ny trygghetsundersökning 18 månader senare

genomförts. Utgångspunkten var att utsattheten för brott i L2 nya grannsamverkansområden

med småhus och 12 med flerfamiljshus skulle jämföras med kontrollområden (med en s.k,

kvasiexperimentell design).

En jämförelse av de polisanmälda bostadsrelaterade brotten två år innan och två år med

Grannsamverkan visar en minskning med 36 procent i försöksområdena mot 8 procents

minskning i kontrollområdena. Minskningen i kontrollområdena är lika stor som för landets

som helhet. Nettoeffekten av Grannsamverkan är därmed 28 procent. Störst effekt av

Grannsamverkan märks bland flerfamiljshus. Utvärderingen visarvidare att 38 procent av de

boende iförsöksområden upplever en ökad känsla avtrygghet i och med Grannsamverkan.

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i

Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i

Gra n nsa mverka nom råden i jä mfcire lse med kontrollom råden.

Framgångsfaktorerna för Grannsamverkan är dels en ökad informell social kontroll (en högre

andel uppger att de talar med sina grannar om vad som händer iområdet), dels ett stärkt

engagemang bland de boende och polisen.
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Diagram över resultaten

Antal polisanmälda bostadsrelaterade brott med och utan Grannsamverkan
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn in gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

Äneruoe s Dnr KS 20201299

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2Ot9

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och

göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verkamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. VA-verksamhetens årsrapport 2019.
o Sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Samhällsbygg nadschefen
Enhetschefen VA

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-24 KS 2020/299

Anders Broberg
VA-chef
0s30-183 96
anders. broberg@mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019.

2. årsrappoften görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida,

Sammanfattning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

o VA-verksamhetens årsrapport 2019

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148844



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nsty relseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

Äneruor z Dnr KS 20181320.L63

Projekt I n kop pl i n gs pu n kte r rese rvkraft, sl utredovis n i n g

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Inkopplingspunkter reserukraft
och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutadeden22 maj 2018, S 213, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att starta projektet Inkopplingspunkter reserukraftoch lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.

För att stärka beredskapen har kommunen byggt om egna elcentraler och monterat
reserukraftsuttag på följande fastigheter - Karolinerskolan inkl. pannan, Äsebro skola inkl.
pannorna, Fagerlidsskolan, Bergs Sjukhem, Fagerlidshemmet, Bergs, Skållerudshemmet,
Panncentralen Klippvägen i Äsensbruk.

Kommunen har sedan tidigare reservkraftsuttag på flera fastigheter. Nu har de viktiga
fastigheterna möjlighet till reserukraft vid behov.

Jobbet är utfört via ramavtal

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 20tB-05-22,5 213.
o Slutredovisning.
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen
En hetschefen för Fjä rrvä rme/Fastig het
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Samhällsbygg nadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2020-04-27 KS 2018/320

Peter Mossberg

Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter. mossberg@ mel lerud. se

Telefon
0530-180 00

Sida
1 (1)

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Projekt In koppl in gspu n kter reservkraft, sl utredovisn ing

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Inkopplingspunkter reserukraft
och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 22 maj 2018, S 2L3, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att starta projektet Inkopplingspunkter reserukraft och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.

För att stärka beredskapen har kommunen byggt om egna elcentraler och monterat
reservkraftsuttag på följande fastigheter - Karolinerskolan inkl. pannan, Äsebro skola inkl.
pannorna, Fagerlidsskolan, Bergs Sjukhem, Fagerlidshemmet, Bergs, Skållerudshemmet,
Panncentralen Klippvägen i Åsensbruk.

Kommunen har sedan tidigare reservkraftsuttag på flera fastigheter. Nu har de viktiga
fastigheterna möjlighet till reserukraft vid behov.

Jobbet är utföft via ramavtal.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 20LB-05-22, g 2I3.
e Slutredovisning.

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148846



Slutredovisning

Projektets namn

Projektnummer

Beslut

Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning
lngående balans

Erhåll na investeringsmedel

Omdisponering

Kostnader

Summa

Projektet avslutas

lnkoppling reservkraft

8385

KS 2018/320,163 S213

För att stärka vår beredskap har vi byggt om våra elcentraler
och monterat reservkraftsuttag på följande fastigheter,

: Karolinerskolan inkl. pannan, Åsebro Skola inkl. pannorna,

Fagerlidsskolan, Bergs Sjukhem, Fagerlidshemmet, Bergs,

Skållerudshemmet, Panncentralen Klippvägen i Äsensbruk.
: Vi har sedan tidigare reservkraftsuttag på flera fastigheter. Nu

känner vi att de viktiga fastigheterna har möjlighet till
: reservkraft vid behov.

.lobbet är utfört via ramavtal.

2019-12-31

Ar 2018 Ar 2019 Är 2020 Summa

183 200

300 000 300 000

0

0

0

0

-1 't 6 800 -21 0 663 -327 463

0

183 200 -27 463 0 -27 463
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-a5-22

sida

16

5 213 Dnr KS 2018/320,163

Projekt Inkopplingspunkter reservkraft, startbesked

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet

Inkopp[ingspunkter reservkraft och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Vid elavbrott får kommunen driftsproblem i fastigheterna. Värme, varmvatten, ljus
m.m. upphör att fungera och detta ställer till problem i kommunens verksamheter' Tre

fastigheter drivs med pelletslflis eldning och där fims risk fcir bakbrand vid elavbrott.
Kom-munen har idag ett antal inkopplingspunkter på flera av våra fastigheter som inte

är funktionsdugliga utan behöver byggas om.

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker genom utökad ram för
kapitalkostnader med 20 tkr från år 2019.

Projektet pågår från den 30 juni till den 30 november 2018.

Beslutsunderlag
r Projektbeskrivning och kostnadskalkyl.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy W lohansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdiag att starta projektet Inkopplingspunkter reservkraft och lämna en

slutredovisning når projektet är slutfort.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Sam hä llsbyg g nadschefen
Fastighetschefen
Ekonom samhållsbyggnadsförvaltningen

t^ I
Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

ÄRrNOr e Dnr KS 2018/590

Projekt Sjösättningsramp Sunnanå Hamn, slutredovisning

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Sjösättningsramp Sunnanå Hamn
och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, 5 382, att ge samhällsbyggnadschefen i

uppdrag att starta projektet Sjösättningsramp Sunnanå Hamn och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört,

Sjösättningsrampen är monterad och klar. Det var svårt att få till en jämn botten under ytan

som gör att betongfundamenten passar ihop i skarvarna utan ojämnheter.

Samtidigt snyggades till kanten ner mot sjösättningsrampen till med L-stöd för att få ett bättre
och trevligare intryck.

Staket kommer att monteras på L-stöden eftersom det är hög nivåskillnad, Nedfarteten till
rampen kommer också att asfaltera då den var dålig och fick skador vid monteringen av nya

rampen. Denna renovering görs i driften.

Projektet har varit lyckat och det är redan många som använt den och är mycket nöjda.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, 5 382.
. Slutredovisning,
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen
En hetschefen för Fjä rrvä rme/Fastig het
Ekonom sam hällsbygg nadsförva ltningen

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-27 KS 2018/590

Peter Mossberg
En hetschef Fastig heter/tjä rrvä rme
0s30-181 89
peter.mossberg@mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Projekt Sjösättningsramp Sunnanå Hamn, slutredovisning

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Sjösättningsramp Sunnanå Hamn
och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, 5 382, att ge samhällsbyggnadschefen i

uppdrag att starta projektet Sjösättningsramp Sunnanå Hamn och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.

Sjösättningsrampen är monterad och klar. Det var svårt att få till en jämn botLen under ytan

som gör att betongfundamenten passar ihop i skarvarna utan ojämnheter.

Samtidigt snyggades till kanten ner mot sjösättningsrampen till med L-stöd för att få ett bättre
och trevligare intryck.

Staket kommer att monteras på L-stöden eftersom det är hög nivåskillnad. Nedfarteten till
rampen kommer också att asfaltera då den var dålig och fick skador vid monteringen av nya

rampen. Denna renovering görs idriften.

Projektet har varit lyckat och det är redan många som använt den och är mycket nöjda.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 20LB-L0-23,5 382.
. Slutredovisning.

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148850



Slutredovisning

Projektets namn

Projektnummer

Beslut

Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning
lngående balans

Erhållna investeringsmedel

Omdisponering

Kostnader

Summa

Projektet avslutas

Sjösättningsramp Sunnanå hamn

8406

KS 2018/590,052 S 382

Sjösättningsrampen är monterad och klar. Det var svårt att få
till en jämn botten under ytan som gör att
betongfundamenten passar ihop i skarvarna utan ojämnheter
Samtidigt snyggade vi till kanten ner mot sjösättningsrampen
med L-stöd för att få ett bättre och trevligare intryck.
Staket kommer att monteras på L-stöden eftersom det är hög

, nivåskillnad. Vi kommer också att asfaltera nedfarteten till
' rampen då den var dålig och fick skador vid monteringen av

nya rampen, detta görs i driften.
, Vi har lyckats mycket bra och det är redan många som använt

det och dom är mycket nöjda.

2019-12-31

År 2018 Ar 2019 Är 2020 Summa

198 650

200 000 200 000

0

0

0

0

0

-1 350 -174 236 -175 586

0

198 650 24 414 0 24 414
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstYrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-10-23

sida

15

S 382 Dnr KS zA18/59O'a52

projekt sjösättningsramp sunnanå Hamn, startbesked

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhållsbyggnadschefen i uppdrag att starta

projektet Sjösättningsramp Sunnant Hamn och lämna en slutredovisning när

projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2018, 9 tzl, att bifalla ett medborgar-
förslag om restaurering av sjösättningsrampen och under förutsåttning att medel

kan beviljas i investeringsbudget.

Syftet med projektet är att förbättra möjtigheterna att lägga i större båtar via

sjösättningsramPen.

Projektet finansieras lnom befintlig driftbudget.

Projektet beräknas pågå från den 1 november till den 31 december 2018.

Beslutsunderlag
r Pr{ektbeskrivning med kostnadskalkyl.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy W lohansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhållsbyggnadschefen

i uppdiag att starta projektet Siösättningsramp Sunnanå Hamn och lämna en

slutredovisning når projektet år slutfört'

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Sa m hå I lsbygg nadschefen
Fastighetschefen
Ekonom samhållsbygg nadsförvaltningen

(ö-"ffi
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn in gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

Änenor g Dnr KS 20L4l5B

Sunnanå Hamnkrog, lösen av investeringar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av lösen av investeringar gällande Sunnanå
Hamnkrog och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2OL4,5 31, att godkänna en investering i

ombyggnad av kök och diskrum till ett belopp av 500 tkr (femhundratusen kronor) och uppdrog
till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
Avskrivningstiden ska vara 15 år.

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Mat & Cafå Nordkärr Mellerud AB
ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Då hyresavtalet mellan kommunen arrendatorn sagts upp och hyresgästen flyttade ut den
31 december 20L9 ska kommunen lösa ut resterande belopp av hyresgästens egna
investeringar.

Kommunen har betalt deras faktura för resterande investeringskostnader enligt uträkningslistan

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens beslut 20L4-02-12, 5 3I
. Redovisning.
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa mhä I lsbygg nadschefen
En hetschefen för Fjä rrvä rme/Fastig het
Ekonom sam hällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-27 KS 2014/58

Peter Mossberg

Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0s30-181 0s
ingmar.johansson@ mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Sunnanå Hamnkrog - lösen av investeringar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av lösen av investeringar gällande Sunnanå

Hamnkrog och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2014, S 31, att godkänna en investering i

ombyggnad av kök och diskrum till ett belopp av 500 tkr (femhundratusen kronor) och uppdrog

till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.

Avskrivningstiden ska vara 15 år.

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Mat & Caf6 Nordkärr Mellerud AB

ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Då hyresavtalet mellan kommunen arrendatorn sagts upp och hyresgästen flyttade ut den 31

december 2019 ska kommunen lösa ut resterande belopp av hyresgästens egna investeringar.

Kommunen har betalt deras faktura för resterande investeringskostnader enligt uträkningslistan.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 20L4-O2-L2, 9 3L
r Redovisning.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseforvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148854



Slutredovisning

Projektets namn

Projektnummer

Beslut

Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning
lngående balans

Erhållna investeringsmedel

Omdisponering

Rådaskolan parkering (bussficka)

Kostnader

Summa

Projektet avslutas

Sunnanå Restaurang lösen investeringar

8450

KS 2014158,052 S31

r Vi uppsagt hyresavtal och utflyttning så ska kommunen lösa ut
; resterande belopp av hyresgästens egna investeringar.

' Hyresgästen flyttade ut2019-12-31 och Kommunen har betalt
deras fa ktu ra fö r restera nde investeri ngskostnader en I igt

uträkningslistan.

2019-12-31

Ar 2019 Är 2020 Ar 2021 Sumrna

0 0

0

0

184 000 184 000

0

0

-183 786 -183 786

0

214 0 214
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-42-L2

slda
17

531 Dnr KS 2014/57.A52

Sunnanå Hamnkrog - godkännande av investering i
ombyggnad av kök

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner en investering i ombyggnad av kök och diskrum till
ett belopp av 500 tkr (femhundratusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att
teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden
ska vara 15 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Mat & Cafd Nordkärr
Mellerud AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Mat & Caf6 Nordkärr Mellerud AB har den 3 februari 2014 ansökt om att kommunen
godkänner en investering I ombyggnad av kök och diskrum. Investeringskostnaden
beräknas uppgå till ett belopp av 500 tkr

Beslutounderlag
. Skrivelse från Mat & Caf6 Nordkärr Mellerud AB.
. Arbetsutskottets beslut 2O14-A2-L7, $ 57.

Beslutet sklckas tlll
Mat & Caf6 Nordkärr Mellerud AB
Kommunchefen

i
:

t
L
I
I

I

Iy{u tr(
UtdragsbesfyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-o4-28

ÄRrnor ro Dnr KS 20201297

Fjärruärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2OLg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.

2, årsrappoften görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,

fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten

inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. Fjärruärmeverksamhetens årsrapport 2019'

. Samhällsbygg nadsförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g nad schefe n

Enhetschefen tjärrvärme/fastighet
Ekonom sam hällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbyg g nadsfö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-04-24 K520201297

Peter Mossberg
Enhetschef Fastig heter/fjärrvä rme
0530-181 89
peter. mossberg@mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverkamhetens för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

o Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2019.

Postadress
Melleruds kommun

Samhäl lsbyggnadsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148858



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

Änrruoe rr Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen,
rapport 1.lz0z0

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av rapport 112020 av intern kontrollplan för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Minst en gång per kvaftal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur

arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske, Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rappoftera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i

samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Beslutsunderlag

. Intern kontroll - uppföljning Il202O - Kommunstyrelseförvaltningen.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Intern kontroll - uppföljning 112020 - Samhällsbyggnadsförvaltningen.
o Sa mhä I lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGOR
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Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I seförva ltn i n g en

Datum Diarienummer
2020-04-24 K520201274

Anna Granlund
Kommunikations- och säkerhetschef
0530-181 18

anna.g ranlu nd@mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

UppföUning av intern kontrollplan 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
kom m u nstyrelsen avseende komm u nstyrelseförva ltningens del 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF 5 140, 2017-IL-22) ska styrelsen under året följa upp

förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt $$ 7 och 9.

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll
enligt $ 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska utvärdera kommunens
system för intern kontroll samt att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala företagen och kommunalförbunden enligt 11 $.

Enligt 10 $ i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första prognos

redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, upprättande rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.

Innan ärendet avgörs på mötet ska styrelsens ledamöter diskutera uppföljningen (punkt 5).

Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Enligt uppgörelse tar kommunens
revisorer själva del av denna uppföljning genom kommunstyrelsens kallelse.

Beslutsunderlag
. Uppföljning av intern kontroll 1

Beslutet skickas till
Kommunchef
Kommunens revisorer
KS-förvaltningens internkontrollambassadör, controllern

Postadress
Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-iB0 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
20t9-04-24

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan för
Sa m hä I Isbygg nadsförva ltn i n gen 2O2O

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av arbetet enligt intern
kontroll pla n för Sa mhä I lsbygg nadsförva ltn i ngen 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF S I4O, 2Ot7-11-22) ska
styrelsen under året följa upp förvaltningens arbete med den interna
kontrollplanen enligt $$ 7 och 9.

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns
en god intern kontroll enligt $ 2 i reglementet. I detta ligger bland annat
att styrelsen ska utvärdera kommunens system för intern kontroll samt
att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala företagen och kommunalförbunden enligt 11 $.

Enligt 10 5 i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband
med att första prognos redovisas till fullmäktige, i samband med
delårsbokslut och årsbokslut, u pprättande rapportera resu ltatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.

Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
o Intern kontroll. Uppföljning 1.

Sa m hä I lsbyg g nadsfö rva ltn i n ge n

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
0530-181 72
magnus.olsson@mellerud,se

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Ekonom Sa m hä llsbygg nadsförva ltn ingen

Sida
1 (1)

Postadress
Melleruds kommun
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
212000-1488

Telefon
0530-180 000

Fax
0530-181 01

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

Änrnor rg Dnr KS 2020/298

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrappott 2OL9

Förslag till beslut

Kommu nfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019'

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida'

Sammanfattning av ärendet

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,

fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrapport 2019.

. Sa m hä I lsbygg nadsförva ltni n gens tjä nsteskrivelse.

BILAGA
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbygg nadsförualtningen

Datum Diarienummer
2020-04-24 KS 2020/298

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft zOLg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna,

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrapport 2019

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148865



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

ARENDE 14 Dnr KS 20201t78

Krav på trafiksäker gångväg till köpcentret Melleruds Handel
vid E45

Sammanfattning av ärendet

Stig Larsson, SPF Seniorerna, Börje Skoogh, PRO och Agnes Gustavsson, Melleruds
ungdomsråd, har i en skrivelse till kommunen den 13 mars 2020 framfört att man anser att
tillgängligheten för besökare till köpcentrumet som inte har bil, är svår. Bland annat är det
många elever från närliggande skolor som ofta besöker handelsområdet. För att komma dit
måste de korsa den starkt trafikerade E45, Därför vill de att Melleruds kommun tillsammans
med Trafikverket löser den uppkomna situationen med åtgärder som är till gagn för alla
trafikanter.

Skrivelsen har även skickats till Trafikverket,

Arbetsutskottet beslutade den 7 april 2020, 5 133, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
ta en förnyad kontakt med Trafikverket för att få fram en trafiksäker gångväg till köpcentret
Melleruds Handel vid E45. Vidare fick samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ge förslagsställarna
en redovisning av hur kommunens arbete med att få till en trafiksäker lösning passage vid
köpcentret skett, Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020.

Beslutsunderlag

. Skrivelse från SPF, PRO och Melleruds ungdomsråd

. Arbetsutskottets beslut 2020-04-07,5 133,
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
30

S 133 Dnr KS 20201178

Krav på trafiksäker gångväg till köpcentret Melleruds Handelvid E45'
uppdrag

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta en förnyad kontakt med Trafikverket för att
få fram en trafiksäker gångväg till köpcentret Melleruds Handel vid E45'

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ge förslagsställarna en redovisning av hur

kommunens arbete med att få till en trafiksäker lösning passage vid köpcentret skett.

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020.

Sammanfattning av ärendet

Stig Larsson, SPF Seniorerna, Börje Skoogh, PRO och Agnes Gustavsson, Melleruds

ungdomsråd, har i en skrivelse till kommunen den 13 mars 2020 framföft att man anser att
tillgängligheten för besökare till köpcentrumet som inte har bil, är svår. Bland annat är det
många elever från närliggande skolor som ofta besöker handelsområdet. För att komma dit
måste de korsa den starkt trafikerade E45. Därför vill de att Melleruds kommun tillsammans

med Trafikverket löser den uppkomna situationen med åtgärder som är till gagn för alla

trafikanter.

Skrivelsen har även skickats till Trafi kverket.

Beslutsunderlag

. Skrivelse från SPF, PRO och Melleruds ungdomsråd

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta en förnyad kontakt med Trafikverket för att
få fram en trafiksäker gångväg till köpcentret Melleruds Handel vid E45.

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ge förslagsställarna en redovisning av hur

kommunens arbete med att få till en trafiksäker lösning passage vid köpcentret skett.

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

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

Justerandes Utd ragsbestyrka nde
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Melleruds kommun
Box 64
4648A MELLERUD

2020-03-13

SÄKRARE TRAFIK

Tillgängligheten till Melleruds Handel är svår för icke bilburna besökare. M tänker då på alla
oskyddade trafikanter främst äldre och ungdomar. Många elever från närliggande skolor besöker
ofta handelsområdet. För att komma till det aktuella området måste som bekant de flesta korsa
en mycket trafikerad europaväg (E 45). Den gångbro som var planerad över vägen blev av olika
anledningar inte byggd. För att lösa det uppkomna trafikproblemet anser vi att en gångtunnel
under E 45 är ett bra alternativ som bör prövas.

Med tanke på att genomförandet av en framtida sträckning av E 45 västerut beräknas ligga 20-30
år framåt itiden så kvarstår dagens problem fram tills dess om inga åtgärder vidtages. Därför
måste en trafiksäker gångväg skapas till det aktuella området.

Vi hemställer att Melleruds kommun och Trafikverket i samarbete löser den uppkomna situationen
med åtgärder till gagn for alla trafikanter.

,ång*- '"E rWt'",J Åsn,, 6urIs,s.Don
7

sti

S SENIORERNA

Börje Skoogh
Ordförande
PRO

Agnes Gustavsson
Ordförande
Ungdomsrådet

Likalydande skrivelse har skickats till Trafikverket

20?0 -ffi- 2,3

N
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

Äneroe rs

Samhällsbyggnadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n ge n 2020-04-28

ARENDE 16 Dnr KS 20L71303

översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, förlängning av
utställningstiden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga utställningstiden för förslag till ny Översiktsplan,
nu-2030, för Melleruds kommun ienlighet med 3 kap. 12 $ Plan- och bygglagen (2010:900),
tillden L7 juni2020.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds nya översiktsplan, nu-2030, är för närvarande under utställning. Nuvarande
utställningstid är mellan 15 april och 10 juni 2020. För att berörda myndigheter ska ha tid
att avge sitt yttrande föreslås att Melleruds kommun förlänger utställningstiden till den
17 juni 2020.

Beslutsunderlag
o Förslag till utställningshandling - Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030
. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

översiktsplan för Melleruds kommun' nu-2030

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga utställningstiden för förslag till ny

översiktsplan, nu-2030, för Melleruds kommun i enlighet med 3 kap. 12 $

Plan- och bygglagen (2010:900), till den 17 iuni2020'

Sammanfattning av ärendet

Melleruds nya översiktsplan, nu-2030, är för närvarande under utställning'

Nuvarande utställningstid är mellan 15 april och 10 juni 2020' För att berörda

myndigheter ska ha tid att avge sitt yttrande föreslås att Melleruds kommun

forlänger utställningstiden till den 17 juni 2020'

Beslutsunderlag
. Förslag till utställningshandling - Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-

2030.

MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
Tf. Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Västra Götaland

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre I seförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2020-02-L2 KS 20171303

Freddie Carlson

Bygg lovsha nd lägga rel-inspektör
0s30-181 69

freddie.carlson@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.se
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

ÄRENDE 18 Dnr KS 2O20|IL9

Svar på remiss - Förslag till överenskommelse Vänersjöfafts-
överenskommelse

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa frågan om att tillgodose kommunens intressen att
hanteras av Vänersamarbetet,

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har tagit fram en överenskommelse (TRV 20201440I) som kortfattat handlar om

uweckling av Vänersjöfarten. Genom överenskommelsen förbinder sig parterna, offentliga
organisationer och näringen, till att verka för satsningar som går mot det gemensamma målet
om överflyttning av gods och ökning av gods på sjön, hamnutveckling med mera. Dessutom ska

undertecknade pafter göra insatser som möjliggör för ökad mängd gods i området och tillsätta
experter att delta i relevanta arbetsgrupper som ska arbeta fram förslag till det fortsatta
arbetet.

Beslutsunderlag
. Förslag till Vänersjöfartsöverenskommelse 2020
. Vänersjöfartsöverenskommelse 2020 - fortsatt arbete
o Konversation med ansvarig på Vänersamarbetet, 2020-04-23
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Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-17 KS 2020/119

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (3)

Kommunstyrelsen

Försla g ti I I Vä nersjöfa rtsöverenskom melse

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa frågan om att tillgodose kommunens
intressen att hanteras av Vänersamarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har tagit fram en överenskommelse (TRV 20201440I) som kortfattat
handlar om utveckling av Vänersjöfarten. Genom överenskommelsen förbinder sig
pafterna, offentliga organisationer och näringen, till att verka för satsningar som
går mot det gemensamma målet om överflyttning av gods och ökning av gods på

sjön, hamnuWeckling med mera. Dessutom ska undertecknade pafter göra insatser
som möjliggör för ökad mängd gods i området och tillsätta experter att delta i

relevanta arbetsgrupper som ska arbeta fram förslag till det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
. Förslag till Vänersjöfaftsöverenskommelse 2020
. Vänersjöfartsöverenskommelse 2020 - fortsatt arbete
. Konversation med ansvarig på Vänersamarbetet, 2020-04-23

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Vä nersjöfa ft söverenskommelsen ä r en uppg raderi ng av den överenskom melse

kommuner, regioner och myndigheter kring Vänern ingick 2002.

Trafikverket har givit ett förslag på ny överenskommelse som handlar om

Vänersjöfartens vikt och betydelse för utveckling av medborgare och näringslivet i

Vänerregionen. Enligt forslaget innebär överenskommelsen att:

- ParLerna är överens om Vänersjöfartens vikt och betydelse för utveckling av
medborgare och näringslivet i Vänerregionen. Vänersjöfarten måste kunna

bedrivas på ett sätt som beaktar social, ekonomisk och miljömässigt hållbar
utveckling, där säkerhet och effektivitet är viktiga komponenter.

- Undertecknade pafter är beredda att göra insatser, inom sina respektive
områden, för att möjliggöra för de förväntade ökade mängder gods i området.
Samtidigt erkänner pafterna att ingen enskild aktör enskilt kan lösa utmaningen att
öka godsmängderna i området utan att det enbart kan ske genom gemensamma
insatser.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I seförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2020-04-17 KS 2020/119

- Pafterna kommer att tillsätta experter att delta i relevanta arbetsgrupper samt ta
fram konkreta åtagande för respektive organisation att göra, i enlighet med
metodbeskrivningen i bilagan. Senast vid utgången av 202L kommer
arbetsgrupperna rapportera sina åtaganden till undertecknande pater av denna
överenskommelse.

Bakgrunden till överenskommelsen är att regeringen beslutade i den nationella
planen för transportsystemet 2018-2029 om investering i nya slussar i

Trollhättekanal. Avsikten med satsningen är att möjliggöra tillgången till
konkurrenskraftiga sjötransportlösningar för Vänersjöfarten, vilket på sikt kan
avlasta järnvägssystemet samt minska andelen lastbilstransporter, som är en
övergripande prioritering hos regeringen.

Ett uppstartsmöte ägde rum digitalt den 17 mars 2020. Utifrån tidigare inspel som
kommit Trafikverket till del har följande arbetsgrupper ansetts möjliga:

o Näringslivsfrågor/varuägargrupp

. Regelverk, avgifter och styrmedel

. Infrastruktur sjö- och land

. Vattenfrågor inklusive miljöskydd

o Innovation- och ny teknik

Ansvarig på Vänersamarbetet uppger att om kommunen inte har synpunkter på

vad som framkom på uppstartsträffen i mars eller att kommunen inte avser att
ingå i någon arbetsgrupp så behövs inget beslut tas för överenskommelsen.
Sistadatum för att ge synpunkter är den 30 april 2020.

Angående överenskommelsen är i själva verket beslutet redan taget istyrelsen för
Vänersamarbetet att berörda parter är för en överenskommelse om att
Vänersjöfarten är viktig och ska arbetas med. Beslut med samma innebörd tas
även på stämman varje år.

Ansvarig på Vänersamarbetet vet att kommunen är för en fungerande Vänersjöfart
och påpekar att Melleruds kommuns intressen om främst fritidssjöfaft beaktas
även om överenskommelsen inte ingås. Vänersamarbetet representerar de
kommuner som inte ingår i överenskommelsen och lyfter bland annat
fritidssjöfarten i diskussioner. I de fall Vänersamarbetet vill ha kommunspecifika
utlåtanden, angående exempelvis Dalslands Kanal, kontaktas kommunen och får
sina intressen hörda den vägen.

Eftersom Melleruds kommun inte har några synpunkter på det tidigare
uppstartsmötet eller avser att ingå i någon arbetsgrupp, vilket är en punkt i

överenskommelsen, beslutar kommunstyrelsen att inte ingå överenskommelsen då
kommunens intressen ändock kommer att beaktas.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Freddie Carlson
Byg g lovsha nd lägga rel-inspektör
0530-181 69
freddie.ca rlson@mellerud.se

Sida

2 (3)
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Beslutet skickas till
Laila Gibson, Vänersamarbetet

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2020-04-t7 KS 2o2ol119

Sida

3 (3)
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Ärendenumrner

TRVeczo/44or
Mötparleös årendeoumme.

Dokumentd€tum

2oo406

Deltagare högnivåmöte Vänersjöfarten

Vä n e rsj öfa rtsöve ren s kom mel se 202A - fortsatt a rbete

Vi vill börja med att tacka alla deltagare för att ni tog er tid att vara med på

uppstartsmöte den 17 mars gällande en Vånersjöfartsöverenskommelse, Vi beklagar att
det under rådande omständigheter inte gick att genomföra det planerade fiJsiska mötet

i Karlstad, men är glada över den goda uppslutningen på Skype-mötet som

genomfördes istället. Målsättningen är att kunna genomför ett fusiskt möte i Karlstad

till hösten.

Vår ambition är att inleda arbetet med att stärka Vänersjöfarten redan under våren.

Som vi aviserade innan mötet villvi nu därför samla in de inspel ni hade tänkt göra vid

det fosiska mötet för att på så satt se vad ni alla kan bidra med och vad vi bör fokusera

vårt fortsatta arbete på. Vi hoppas också kunna starta någon av de arbetsgrupper sorn

vi gemensamt ser behov av. Genom att identifiera arbetsgrupper och starta någon eller

några sådana kan vige er möjlighet att bidra i arbetet att stärka Vänersjöfarten. Utifrån

de inspel som vi tägit del av och utifrån era bakgrunder ser viföljande möjliga

arbetsgrupper:

1. Näringslivsfrågorlvaruägargrupp

?.. Regelverk, avgifter och styrmedel

3. lnfrastruktur sjö- och land

4. Vattenfrågor inkl. miljöskydd {sammankopplas med existerade nätverk}

5. lnnovation- och ny teknik

Vi tar gärna del av era synpunkter på dessa förslag och också eventuella prioriteringar

av dessa. Vivill också gärna att nianger vilka grupper ni vill ingå i.

Som vi aviserade vid rnötet finns det redan nu ett antäl saker sorn händer i vår.

. Transportstyrelsen skickar ut förslag om riskbaserad lotsning på remiss, Fortsatt

samverkan gållande trafiken kring Göta Älv.

r Fortsatt samverkan gällande trafiken på Göta Älv iGöteborg.

. Samråd om Trafikverkets utredning Gods Värmland {10 jtrn' i Karlstad eller Skype}

Trafikverket kommer i det fortsatta arbete ha stöd av SSPA sorn sekretariatsfunktion.

De kommer sammanställa er respons och stötta i uppstarten av arbetsgrupperna,

,rin
Gi TRAFIKVERKET
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Arand€nummer

TRV aozol44or
Molpartens åråndenufimor

ookurnentdatum

eoo4o6
Sldor

$ rnnnKVERKEr

Önskqd åtqrkpnpline:

- Era inspel som du eller dån organisation skulle giort vid mötet.
- Era synpunkter orn på de arbetsgtupper tom föreslås ovan, samt om ni redan

nu kan ange vilka ni önskar delta i.

- Vi ber om er återkoppling seftast 30 april

Pia

Trafikverket

Joakim Lundman

SSPA, sekretariat Vänersiöfartsöverenskornrnelse 2020

e-post: ioaft im. lundman@ssoa^se

Mobil: 073&729X30
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2002-09-30

överenskommelse om Vänersjöfarten

Undertecknade kommuner, Vänerhamn AB, dess delägare, Region Värmland och Västra
Götalandsregionen, Göteborgs Hamn AB, Vänerns Seglationsstyrelse träffar härmed fiiljande
överenskommelse med staten genom näringsdepartementet och dess fiirhandlingsman Jörgen
Andersson.

Parterna ser positivt på att det nu finns en överenskommelse som syftar till att utveckla
Vänersjöfarten och utveckla ftirhållandena ftir verksamheten så att konkurrensneutralitet med
övriga transportslag uppnås och konstaterar att det kräver en prissättning av infrastrukturen
som bygger på de samhällsekonomiska marginalkostnadema. En statlig parlamentarisk
utredning måste påbörja sitt arbete omgående fiir att klarlägga forhållandena och fiireslå
åtgärder.

Parterna är överens om Vänersjöfartens nationella vikt och omistliga betydelse for
näringslivet i Vänerregionen. Det är också grunden for partemas engagemang i frågan.
Undertecknade parter är beredda till insatser fiir Vänersjöfartens utveckling och

överenskommelsens syfte är att öka effektiviteten och att sänka kostnaderna ftir
Vänersjöfarten och därmed främja näringslivets utveckling och öka tillväxten i
Vänerregionen.

Överenskommelsen utgör en helhet där varje part bidrar med de nedan angivna åtgärderna.

$ 1 Samtliga delägare i Vänerhamn AB är överens orn att det konsortialavtal som reglerar
fi'ågor om hamnverksamheten i Vänem och som är uppsagt till den 30 juni 2004 inte skall
ersättas av något nytt sådant avtal. Delägarna bekräftar genom undertecknandet av denna

överenskommelse att konsortialavtaLet upphört att gälla den dag denna överenskomrnelse blir
gällande, se $ 14..

$ 2 Samtliga delägare i Vänerhamn AB är överens om att ägarbilden i bolaget kommer att

örändras genom att rededema OF Ahlmarks & Co Eftr. AB och Erik Thun AB överlåter
aktierna till ett värde av I kr per aktie till kommunerna. Förändringarna skall vara genomfiirda
till den 31 december 2002.

$ 3 Vänerhamn AB skall senast den I mars 2003 presentera en strukturplan för bolaget i syfte
att rationalisera verksamheten. Budgeten ftir år 2003 - 1 juli 2005 for Vänerhamn AB skall
planeras utifrån en kostnadssänkning med minst 20 %o av kostnadema. Kostnadssänkningarna
skall återspeglas i sänkningar av hamnavgifterna, utveckling av verksamheten genom
kompetenshöjning, effektiviseringar etc. Vänerhamn AB skall, med stöd av ytterligare tillörd
kompetens, fiirstärka marknadsforing och kundkontakter.

$ 4 För att stärka övriga pafters insatser är forhandlingsmannen beredd att verka fiir att staten

tillskjuter ett engångsbelopp for stöd till omstrukturering av verksamheten.
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$ 5 Göteborgs Hamn åtar sig att verka for passageavgiftemas avskaffande for in och utgående

sjöfart till Vänem.

$ 6 Det ankommer på Sjöfartsverket att realisera det substantiella innehållet av det som

Göteborgs Hamn genom denna överenskommelse åtar sig.

$ 7 Sjöfartsverket och Vänerns Seglationsstyrelse dr överens om att Seglationsstyrelsens

verksamhet under våren 2003 skall överforas till Sjöfartsverket.

$ I Sjöfartsverket skall efter övertagandet av Seglationsstyrelsens verksamhet sänka

kostnaderna for verksamheten inom Vänems sjötrafikområde med 2-3 rnl$. Besparingen skall
komma Vänersjöfarten till del på sådant sätt att sjöfartens konkurrenskraft stärks med
motsvarande belopp.

$ 9 Utifrån en oörändrad säkerhetsbedömning skall en prowerksarnhet med vidgat
lotsdispensforfarande tillämpas for sjötrafiken på Göta älv, Trollhätte kanal och Vänern från
den I januari 2003. Provverksamheten skall utvärderas efter tre år.

$ 10 Parterna är överens om att nuvarande Vänerrådet från den I januari 2003 ombildas till ett

Näringslivsråd ftir Vänerregionen. I rådet ska ingå ftireträdare for niiringslivet, kommunerna,
regionerna, länsstyrelsema och de fackliga organisationerna. Målsättningen bör vara att den

del av Vänerrådets medel som ej har fiirbrukats till dagens datum, skall kunna användas till
Näringslivsrådets verksamhet. Till rådet ska knytas transportlogistisk kompetens for att utöka
kombitrafi kens möj ligheter.

$ 11. För ufvecklingsarbetet tillskjuter Västra Götalandsregionen och Region Värmland 2003-
0l-01 som ett engångsbelopp tillsammans 9 mkr.
Region Värmland och Region Västra Götaland kommer att i sin respektive transport- och

kommunikationspolitiska planering, väga in sjöfaftens behov av insatser och inörliva
sjöfartens ufvecklingsbehov med övriga tranportslags, så att de bildar ett system ftir
regionernas näringsliv och dess behov av flexibla, konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara
transpofter.

$ 12 Staten tillsätter under våren 2003 en parlamentarisk utredning om prissättningen på

utnyttjande av infrastrukfuren i syfte att uppnå konkurrensneutralitet mellan transportslagen.

$ 13 Sjöfartsverket skall folja genomforandet av överenskommelsen och senast den I
september 2003 lämna en rapport till regeringen och parterna i denna överenskommelse om
resultatet. Staten, genom Sjöfartsverket, garanterar Trollhätte kanals fortbestånd och standard
genom långsiktigt underhåll och investeringar.

$ 14 En överenskommelse utifrån dessa grunder träffas under forutsättningattvarjepartfattar
de formella beslut eller inhämtar erforderliga bemyndiganden som krävs fiir
överenskommelsens ftlllfolj ande.
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Karlstad den 30 september 2002

Karlstad kommun Kristinehamns kommun

Mariestads kommun Åmåls kommun

Lidköpings kommun Vänersborgs kommun

Gullspångs kommun Göteborgs Hamn AB

Västra Götalandsregionen Region Viirmland

Vänerhamn AB O.F Ahlmarks & Co EftrAB

Erik Thun AB Billerud AB

AB Mariestads Skeppsmiikleri och speditionskontor Svenska lantmännen Ek for

Vänerns Seglationsstyrelse Sjöfartsverket

Statlig ftirhandlingsman
Jörgen Andersson
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

Änrnoe rg Dnr KS 20201207

Ansökan om medel i projekt Jobbredo

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att tilldela kultur- och utbildningsförvaltningens enhet Seruicelaget

12 OO0 kronor/månad för att anställa en person med nystartsjobb under 12 månader.

Sammanfattning av ärendet

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån

arbetsmarknaden att genom denna Wp av anställning komma ut i arbete och skapa egen

försörjning.

Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd'

AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt

ifrån arbetsmarknaden.

För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd,

detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen

försörjning,

Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens uWecklingsmedel. Besparing

sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd,

Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader

för försörjningsstöd. Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få

egen försörjning.

Beslutsunderlag

r Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse

90



h {
a
?
t
t

f
f
f

Arbetsmarknads-
enheten
MELLERUDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Förslag till beslut att tilldela L2000./mänad till kultur/utbildningsförvaltningen enhet Servicelaget

för att anställa 1 person med nystartsjobb under 12 månader.

Sammanfattning av ärendet

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån

arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen försörjning

Beslutsunderlag

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd.

AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt ifrån

arbetsmarknaden.

För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning så

behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd, detta i sin

tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen försörjning.

Analys

Återkommande rapporter sker till KS vid varje sammanträde, för detta ändamål erfordras ca 15 min.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för anställningen finansieras från KS utvecklingsmedel. Besparing sker i minskad

utbetalning av försörjningsstöd.

Detta redovisas i sin helhet vid varje KS

Slutsatser

Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader för

försörjningsstöd.
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Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få egen försörjning.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

Äneror zo

Personalfrågor

Förclag till beslut

Arbetsutskottet god kän ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

röneonecNINGSLIsTA

2020-04-28

ARENDE 21 Dnr KS 20201225

Samord n i ngsförbu ndet Vä nersborg / Mel lerud, å rsredovisn i ng för 20 f 9

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning
för år 2019,

2, beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksam hetsberättelse och revisionsberättelse för 20 19.

Förbu ndets revisorer ha r g ra nskat å rsredovisn i ngen och til lstyrker a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2019.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2020-03-20, 5 33.

. Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA
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Kommunfullmäktige

Sa mord n ingsförbu ndet Vä nersborg / Mel lerud, å rsredovisning 20 19

Förslag till beslut

Kommu nful lmä ktige besl uta r att Mel leruds komm u n

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,

verksam hetsberättelse och revisionsberättelse för 20 1 9.

Förbu ndets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2019,

. Sanrordnirrgsförburrdet Vänersborg/Mellerud beslut 2020-03'20, $ 33

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Kom m u n sty rel sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-04-2L KS 20201225

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2176

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se95



Page 1 of 1

Från: Linda Sätersta m <Linda.Satersta m @vanersborg.se>
Skickat: den 3L mars 2020 L5:30
Till: Benny Augustsson <benny.augustsson@vanersborg.se>; Gunnar Lidell <gunnar.lidell@vanersborg.se>;

Eva Pärsson <eva.parsson@mellerud.se>; Morgan E. Andersson <morgan.e.andersson@mellerud.se>; Eva

Johansson <eva.johansson@vanersborg.se>; lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>;
Kom m u nstyre lsefö rva ltn inge n, Vä ne rsborgs kom m u n <kom m u n @va ne rsborg. se>

Kopia: daniel.jensen.mellerud@hotmail.com; Dan Nyberg <dan.nyberg@vanersborg.se>

Ämne: Ärsbokslut 201"9

Hej!

Bifogat finns det underskrivna årsbokslutet för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud inkl

revisionsberättelse för 2OL9 samt det beslutande protokollet.

Tacksam för en bekräftelse på att årsbokslutet mottagits.

Med vänlig hälsning

Linda Säterstam
Förbundschef
Sa mord ningsförbu ndet Vä nersbo rg/Me I lerud
Besöksadress: Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg
Postadress: c/o Vänersborgs kommun,462 85 Vänersborg
Telefon: 0703-650 750
Hemsida: http://samverkanvg.se/samordningsforbund-i-vaster/vanersborgmellerud/
E Facebook: https://www.facebook.com/sa mord ni ngsforbundet/

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inlinrl&FILEREF:238647&frame:l 2020-04-27
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SAMORDNINGSFöRBUHDET
VÄHERSBoRG/MELLERUD

SAM MANTRÄDESPROTOKO!.L
Sammanträdesdatum
2020-03-20

sida

4

i. S 33 Dnr 2020.001,013
Årsbokslut 2019
Förbundschef för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och ekonom på
Fkonomiservice. Regionservice på Våstra GölalantJsregionen har sammanställl
årsredovlsning 2019 för $amordningsförbundet Vånersborg/Mellerud,
Ärsredovisningen år uppråttad enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning
(2018:597). Ärsbokslutet var bifogat kallelsen tlllsammans med revisorernas
granskningsrapport.

Beslut
Styrelsen beslutar att anta årsbokslutet och sånda det till parterna

s34
PIgsaCiet informerff

har haft kontakt med SOSONA angående p mordninEs-
förbun ivare. Förbundschef och har haft tät kontakt

.,- outrfran ansökan till SO utifrån på dagordningen.
Presldiet har undersökt intresset manslagning av förbundet. Parterna pa
både styrelsenivå och

o"
VAI ndet VånersborglMel lerud

har visat intresse samma nslagning.

re lsen ger presidiet i uppdrag att jobba vidare med sammanslagning av
samo rd n i ngsförbu ndet.

s 35

Förbu ef informerar om att riktlinJer tagits fram för ngen av COVID-19
{D.nr 20 000) i förbundsfinansierade i Riktlinjerna utgår ifrån
folkhålsomyndig rekommendationer. Va edlemsparts riktlinjer for arbete
med deltagare samt nde i dning gäller för sarnverkanspersonal
^nrran den pärten. Förbunds erar om risker för förbundsfinansierade
insatser:
- Parterna kan kalla

myndighetsutövni kan ge n att insatsen inte kan utföras
som planerat att kostnaden för personal r i förhållande till budget.

- Insatsern n inte genomföras enligt uppd ning, t.ex. utförs inte
gru teter. Detta innebår att deltagaren r ett stöd än vad som

vid start.

Beslut
Styrelsen noterar i nformationen,

m sam rsonal för grunduppdrag med

$

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

,1
,,it, i
tJl \
,
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Rnvrstilnshe råttnlsn
för Sa$ordnhq$förbundel V;lne,sbörgill,tellerue!- arq r;r ?22t100-20,18

Rapport om årsredovisningen

Utlalansien
Vi hpr utfört en reyision av årsr*d*visningel för Sarn*rclnrngsforbunrlei V,lnersbotg/Mellen;d i*t ilt 7*l!l

iagen om korrirnunal bcki0ring och redcvisning. Fö.vai:nifigstleiättclserl iir forrifl;ig fired årsicdrjvis*ingels *vrigå delat

V; iillstyrke. därtör att resuitaliåknlngen ocR baiansråkninQ€n fcr forbundet faststållg

Grurrrl för uttalanden

?ir obersenire i iirhåliand* tili farbuncle! enligt g+r! revrsorssed i Sv*riqe rcii l:ar i övrill iilllgtsil våä yrkrs€irskå åiisvår enli$: d*s:a lcrav

Vi åftser åt! de r€vigionsbevis vj ha. ifihå!:':tål €r ti'{rårkligå *ch åxdarnåls8*iiga som Srui':il i{ir vår6: ultrriande .r

Siyrelsens;rr'lsvar
ilet år siyrcls*n $enr hal cnsvi,e! föi ä{i årsradovls*rngen upFröiiås
$ch el{ den ger en rålityiåsflue biid eflti*t lsgen öm k$ftvr1r,nal bokfo"
rirrg cch redavisni*g. Styrelssn äEiviiai åven iö. deir :lt*rni] koiitr*ll
so*l d€c bederner är *cd\'änd;g för äil iippråitå er: å:sredov:snrng
soa ixt* infiåhålIår *ågrå vä$s{Ttligå ielakiighetei. vare si.] dessa be-
ttr Fiå oegeniiiShåler ell*r nrisstog

ViJ il$srilllflildel åv åråf8r1*visn,?rrJen a'rsvåf.'il slyrflgrri l';r bcdi:ht-
11;$it+n å-J fcrbunclels t*rrri;iqå åli fartsS!lå v€ikstrrilhsiBn. Feil uQpiy-
5er, nar 5a Ar t;ilär1ri:iitt. +fri iothSl;$nilerr s{rr, kän oåvcilå fal|itågan
aii förtsSilå verhsår.chele* s,.lh åil .rrvår,Ja :in13gå;idåt cn-r f$rls:ttt
drrli Antaaardei firr': fcrtsail drili tj!le;r:ni:s cocji r:ri* o.11 slyreiscfl av'
ser åil lrkvideia fctbir-.del, upfrhe rii $|€d veri(slnrhels:r eil*:r rnic h:l
någoi reaiisi;skl å!i.:rn,:rliv Ill åtl llorä rå!]ol rv dcllå

Revisorns i:nrvar
Våra mai år slt irppnå e..1 rir]rirg gred sv såkerh*l 0n huruvrila årsie'
dov!sningen scr$ l:€ii:et tnie lxnehåller nå3rå våssriliaga ieiåktigheter
vare siE desss bersr ilå ae!€ntli$heier eilår ftri$$iåq. feh att iå.:1iia
en revision$beralteise ås*j ir'!$*ilåiiBf vå(a utläiendert Rirnl;!: säket-
hei ir rn h'Jg gfå{i ir? 

'äkerh*i. 
rTieft i.ingerr gårinl: tor åit eii reris-

ion scm irlfdrs eirlilt *öd ri,)vi$ic:rssed : $ver:ge åiiliJ lic$rmei irlt
ijppliiika *n .råsenl.li* felai.tishet onr e* si{ån fiilns Feiåkliqhrllet
i:ån !!pslå i:å trurd e'r c'ealeiltiighäter *lier lrlisståQ ocn rlnse$ vare
!'å$eftlliSa er* de efisl,iit e;ier t;lisäärilafis rimligen kar: föi*ånlas rå'
veri.a de €lcr'lcrna3ka bes:![ ssil'r anvånrjate l3ttår med crund i årsre-
icvisnir:gen.

Scni liei fv en nryiSicn tnligl o+* re't:s:q:n53€+ ai:\'ander yi ;:rcfcss-
i*r:elii trrdr:rre i€il f!.ri €n ilrffe$siftaeiji slierirsl ;nsii;lir;fiG uilcir'r'
hei* r*vrsrcn*n l')r:ssrrlor;t

- 
rijerltitier€r oeh bed*!r:*r vi iisiierna icr'.,åseni|ga ieialtigne:er r

årsrejovii::ingen. r'ai* sig ijessa leror på esgenålrgheier eiiei
ixlåsiåä. ul{*rmar *ch $tftr g.anskni,igsåtgårdei biand a':irai ul"
iirån dessa ri5hel. nch innä.]riar re\',siansbevis sorn är l!il.åcl:ii!J
+eh *t:difiål$*nllga iör a:t irigöi. €n !.'.jnd frv våra ltlcian#en
Risi:on för alt !lrte ilp*tåtka c,n våse;tl!i!i f*leklighet tiil irii;d lv
ce*ertii?hete. å. lt{:!rc ilr': f*r e.i *ååenilig felakiilhct som tri:
,sr på n:isctag. eftersom c*genlligneter kao in:refaita agerandr
i ma$kepi, torfaisk;-:ing. ävciktliga ute?åmnandec. feläktiE infsrn1-
ali*n eiis. åsidssåttande av ifiiern kcntroli

* sk::ffcr vi *gs en f*råiåelse a!' den del åv iörbundeti inierna
i{cnlra!J $rrr har beiydeige iilr vår rL-vjårsr! fr}i atl ilifcr.yia

lrånskn;ng!åig*rC*r scrr-: år !år?rt)itEa rlie{ l!ånsyn llti uorståfi-
dighelet.re, men ittte iör åli {.iltalå oss otit *ffe},.liviieteil i derr iil-
ielfia i(oil1.öllen.

*- utväirierar v; iämpligi;etrn r de r*dovisnii:gsorlncip*r :om an"
vånd5 +fh rifirliähe'l*il i siyr*ls+rrs rrilFrkåtininga. i redov;s-
nricen sch tiilhöråndc luplytnrnq*r

* alrar yr er! SltiSålS (rrrt iJl-ttDi'tliEiutl r Aii Stvt.jisali åttv.li\der i*1-
laäörl{iet arr fori,sait rji;fl ,?iC t,FBiåll;nd*i ;iv -1rs.*dovrsilrn0en
V: rjiar oclr"cå €r1 ål!ii3å15, i;:ed crunij i ile i*håt]U{rj* feylsic}ils-
be'.,!s**. tlrri lr)tuziea drr {inns någsr! våSsntlig *saherhrtsfai:-
inr sirn flvg*r såiana hånijdis*r *l,er torhållander] sollI (an
iede lrl; b*tydanda iv'vel cm fö4rirndelr f<,.*lråqa *!t fcrlsåita
r,grksarih*le;i Otit vi 4rar siulsrlsen åtl Cei firlris en vå$**ii'ij
srål.erlrtlstiiki*i rljJ:;te vi ; f trjt:.,]isberäilal:;en fäilfi r,e Fmåik-
gilunijelrrr i:å L;pllysnrtrgari:ff ; år:rtrl*'rigni:'rilE* sr* d.l* vii-
$+nli1{ia csäktrircl$t3kt+r.i i:iilr. *in *åilll;r u$i:iys:rr;rgrr ar
ciil,råcl ii!a, fi l6d:fii:ii ijiinl.rniiet ör* iirs!"edi')viicin-qcn Vå ra

5i*lgå15+t hasotas på :je re'.rsronrDrivrs sorir rih;mlas frem iiii
dåiii:re! for revisj*n:b*råitei$*n fjock kar framlidå hand€lse.
eliiif iörhåliand*ii !if ia i]il *tt iarbiJeC ifitc !ånL'iå hån iorisåtla
!.erksarnheieir

-* r.;lviirrJaaåt v; ilerr iivel4rip:rrd* ,]tås*rili.lliorlli|} 1!;{k!rrr!l ca-i!
innchåile! | å!srei,arvrsnrngE*. t*ririand rpFiy3nin.Jå.*a o,;n orr,
år*r€dcvrsningeil ålrlI*er dc !rco'i,ti;gllitrdB iransäki:utrerirö oeh
ftandels*rna på sil Sått s/ifl gef 

'jn 
{åilili9A*de llli{i

V: n:ås!e :n{ert?:e cå slyrEisd:fi *m bländ aflt-iäl reviglc&8n5 piällciirdtj
'3l]1tåtlnirU rich r*.iklniilt sa$ii lidprirrkie r: f+{ (itn 1./r rnåri* öcliså :n-
l*rnr'jrå srr *eiydFig*iirl';r :tkit;re*i5et *ndu.r r*v;sloncn. datiillatiC eig

eve*l$diin bely{råild'i'tri6trjr i tlcr.r ltrli}tf :a kanlfcl!å'n lsiti v; rdt'itrirlr*-
rat.

1{Rsvisionsberåttelse Sarnordnings{örbundet Vär:e$*oig/|,4e!ierud. org. nr 2220G0-2C48. 20'l$ qi'-.
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Rapport om andra krav errligt lagar och andra författnlngar samt förbuttdsordning

Utlalände
Utöver vår revisiön av årsredovisningen her ,.li Aven utfört en r€vislot1 av $tyrelsens fsruå1tiling för Santörciningsförirundet VånetsircrglMellerud
fiir år 2019.

Vi tillstyri(er all slyrels€ns ledämöter beviljas ansvarsfrihel fdr rak€nskapsåret.

Vi bedömer åveil sån,rnantåget alt siyrelsen ; VånersborgjMellerud sarnordEinEsiörbrJnd hår bedrivit verk$årnhetsn på ett åndai*ål$enligl och
från ekonarnisk synpunkt tillfiedsstållande 3ått oelT att d€n inierfia kontrollen hår varii tillracklig saml att resullat€t enligt årsredovisningen år
fårenligt med de finansiella mål och verksamhetsfiål som år upFstållda.

Gruncl Jör utialande
Vi har utlört revisionen enligt göel revi$ion$åed i $verrg*. Vad ansvar enlisl cienila beskrivs nårmare r avsnltlel flevieorfis an$var Vi år ot]€ro-
ende i lörhållande till fdfbrndet e niigl göd revi$örssed i ,Sverige ach har i övrigt frrllglc.t vårt yrkesetiska afisvar cnligt de$sä krav.

Vi anser åll de revisiorisbevis vi har inhämtål är titliåckliEa öch ån.iamå:seilfiga soin grund fö{ vårt uttålår}de,

$tyrelsens 0nsvar
Det å. styrelsen son1 l]åt iinsuårel fÖr förvaltnrngen.

KPMG.AB

Auktorisärad revisor

Revisorns äflsvar
Vårt rnål betråfJande revi$iön€n av fowaitningen. och dårmed vårt ut-
talånde sm åncvarsfrihet. år ålt inhånlta r*visionsbevi$ tör att nled en
r'mlig gråd av såkerhet kunnå bedömå om någon styrel$el*damot a

något våsentligt avseende föIetågit någon åtgålftl ellcr giort srg skyl-
di$ till någon försumnrel:e sorn kan föranleda €r$åttning:tskyltlighet
mot lörbundct.

Rimlig såkerhet är en hög grad av såkerhet, men ingen geiarti iör att
en revisron som ut{örs enligt goci revision$sed i $verige ålltid karnmet
atl upptdckä åtgårrier elier försummeiser s$u kån iöranledå ersålt-
ningsskyldighel mot förbundet,

Skövde den ä5 mars 2020

Sonr en de! av en revision enligt god revisionssed i Sver'ge anvånder
vi professiönellt omdöme och har en professionellt skeptisk inståll-
nrng under heis revisionen. Granskningen av förvaltr;ingen grundat
sig frårnst på rcvisioncn €v råkenskitpetna. Vilka ljilkontmattde
grån$hrlingsåtgärder $ofn tlttois båse,i]s på våt profegsiönsliå tl6'
dörnning rred uigångspunkt i risk och vageiltlig*sl. net intlebiir ått vi

fokuserar gransknirlgen Da sadsna ålgärder, oniråden och ftirltållan-
den som är väsåntligä för verksånrhelan och dåt avsles och gvedrå-

'Jelser skulie ha sårskild betydelse {ör förbunde1s situation. Vi går
igenöfl acr prövar faltade beshrt, treåiulstlnderlag. vidlagna atgårdet
och anclra förhåilariden som ät r€levarlta för vått ullalande onr än-
sva.sfrihet

Revisiör,sberäitelse Samordningsförbundel \,ånersborglMelletud, org. nr 222000-2S48, 2Ö19 2 tzl
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

ARENDE 22 Dnr KS 20201291

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt
granskningsrapport och revisionsberäftelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet
för 2019 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som
utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.
Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr.
Projekwerksamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade
projekt. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 636 tkr. Det totala
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen
som visade ett positivt resultat på 621 tkr.

Revisorerna til lstyrker att förbu ndsd irektionen beviljas a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

. Årsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse för 2019.
o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02, g 19.
. Komm unstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Kommunfullmäktige

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt
g ra nskn ingsrapport och revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals

kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års

verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som
utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar eft överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr.
ProjekWerkamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade
projekt. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 636 tkr. Det totala
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen
som visade ett positivt resultat på OZt tt<r.

Revisorerna tillstyrker att förbundsd irektionen bevi ljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

. Årsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse för 2019
o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02, 5 19.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbu nd
Kommunens revisorer

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i ng e n

Datum Diarienummer
2020-04-23 KS 2020/291

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se101



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Kopia:
Ämne:

Carina Ericson <carina.ericson@fyrbodal.se>

den 23 april2020 12:13

Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;

Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun; Strömstads

kommu n; Tanu ms kommun; Trol I hättans stad; Uddeval la kommu n; Vänersborgs

kommun;Ämåls Kommun
Carina Ericson

Arsredovisning 201 9 Fyrbodals kommunalförbund samt granskningsrapport och

revisionsberättelse
Protokol Isutd rag årsredovisni ng 20 1 9 5 1 9 200402.pdf; 1 026 Årsredovisning

2019.pdf;1029 Granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse.pdf
Bifogade filer:

Hej!

översänder Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2019 samt revisorernas granskningsrapport och

revisionsberättelse för information till medlemskommunerna.

Med vänlig hälsning

Garina Ericson
Administrativ chef

Fyrbodals kommu nalförbund

Telefon/mobil: 0522-44 OB 41
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

u4tryv.foD,qdaLge
Facebook
Twitter
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Fvrbodalr\r\
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Sa m manträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sam ma nträdesdatum : 2020-04-02
Diarienummer: 20L9 - 998

Paragrafer: 18-33

Sida 4 (18)

51e

Ärsredovisning och bokslut 2019

Den ekonomiska redovisningen för 20L9 visar ett överskott i basverksamheten på

ca 37L tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731 tkr som är hänförligt till ett antal

avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om ca 535 tkr. Det totala

resultatet beräknas därmed uppgå till ca 456 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen

som visade 621 tkr.

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Ärets årsredovisning kommer på grund av det gällande läget inte att signeras av samtliga ledamöter

Direktionen beslutar

Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet samt att ett undantag gällande

undertecknande görs med anledning av den pågående coronakrisen.

Utdragsbestyrkan

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbelar fcir tillväxt

Museigaian 2 . Box 305 .451 18 Uddevållå t Vxl 0522 - 44 08 20 r kansli@fyrbodal.se. www'lyrhödål.se

J usterare
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nsty relseforva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-28

ARENDE 25 Dnr KS 20201182

Svar på ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den
politiska oppositionens möjlighet till inflytande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är tillgodosett med hänvisning till nedanstående
redovisning,

Sammanfattning av ärendet

Michael Mellby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår iett
initiativärende att

r Vi som största oppositionsparti garanteras plats vid uppsägningsförhandlingar och
tjänstetillsättning av kommunchef

r Rekfiering av ny kommunchef sker via upphandling av rekfieringsföretag och i en
transparent process där vi som största oppositionsparti garanteras plats

. Majoriteten redogör för hur man säkrar en fortsatt professionalisering av
förvaltningsorganisationen, framtida kompetensförsörjning och tidplan för färdigställande av
översiktsplanen.

Initiativärendet är föranlett av beskedet att kommunchefens anställning upphört i början av
mars 2020.

En enig Kommunstyrelse beslöt den 25 mars 2020 om följande process för rekrytering av ny
kommunchef:

1. tillsätta en beredningsgrupp för rekfiering av ny kommunchef. Gruppen består av en
representant från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige.

2. beredningsgruppens ordförande är kommunstyrelsens ordförande.

3. till gruppen knyts HR-chefen,

4. ge HR-chefen i uppdrag att inleda rekfieringsprocessen,

5. anlita ett externt företag.

6. ge HR-chefen i uppdrag att återrapportera till beredningsgruppen,

7. beredningsgruppen lämnar förslag till huvudkandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott
som genomför interujuer.

B. slutligt anställningsbeslut tas av kommunstyrelsen.

Vad gäller kompetensförsörjningsplan har kommunfullmäktige den 25 mars 2020, $ 61,

beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en
personalförsörjningsplan för Melleruds kommun för färdigställande under 2021, med syfte att
synliggöra kommande års kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att
möta kommunens behov av kompetens. Arbetsutskottet har beslutat den 7 april 2020, g I2B,
att ge HR-chefen i uppdrag att ta fram en personalförsörjningsplan som ska vara färdig under
2021 och att en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december
2020.

Arbetet med den nya översiktsplanen har pågått sedan hösten2017. Planhandlingarna har
varit på samråd över årsskiftet 2018/2019. Synpunkter från samrådet resulterade i en samråds-
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redogörelse och har arbetats in i handlingen. Kommunstyrelsen beslöt den B april 2020,574,
att godkänna utställningshandlingen och ställa ut Översiktsplan för Melleruds kommun under
tiden 15 april - 10 juni 2020. Därefter är planen klar för antagande av fullmäktige i september
månad 2020.

Då samtliga dessa frågor har underställts antingen kommunstyrelsen och/eller kommun-
styrelsens arbetsutskott för beslut har oppositionspartiet haft möjlighet till inflytande.

En situation där en kommunchef tvingas lämna sin tjänst ska vara ett undantag och kan inte
ligga till grund för en fastslagen process. Varje sådan situation kräver sin egen process. Men
inför en nyrekrytering av kommunchef bör arbetsutskottet underställas ett förslag till process.

Det innebär att samtliga i arbetsutskottet representerade partier har ett inflytande.

När det gäller fortsatt professionalisering av förvaltningsorganisationen ska den tillgodoses av
de kompetenskrav som ställs vid varje rekfiering. Det är varje chefs i förvaltnings-
organisationen ansvar att så sker.

Beslutsunderlag

o Skriftligt ledamotsinitiativ från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-25, S 62.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Datum Diarienummer
2020-04-20 KS20201192

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Svar på ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den
politiska oppositionens möjlighet till inflytande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är tillgodosett med hänvisning till nedanstående
redovisning.

Sammanfattning av ärendet

Michael Mellby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår iett
initiativärende att

. Vi som största oppositionsparti garanteras plats vid uppsägningsförhandlingar och
tjänstetillsättning av kommunchef

. Rekrytering av ny kommunchef sker via upphandling av rekryteringsföretag och i en
transparent process där vi som största oppositionsparti garanteras plats

. Majoriteten redogör för hur man säkrar en fortsatt professionalisering av
förvaltningsorganisationen, framtida kompetensförsörjning och tidplan för färdigställande av
översiKsplanen.

Initiativärendet är föranlett av beskedet att kommunchefens anställning upphört i början av
mars 2020.

En enig Kommunstyrelse beslöt den 25 mars 2020 om följande process för rekrytering av ny

kommunchef:

1. tillsätta en beredningsgrupp för rekrytering av ny kommunchef. Gruppen består av en
representant från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige.

2. beredningsgruppens ordförande är kommunstyrelsens ordförande.

3. till gruppen knyts HR-chefen.

4. ge HR-chefen i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen.

5. anlita ett externt företag,

6. ge HR-chefen i uppdrag att återrapportera till beredningsgruppen.

7. beredningsgruppen lämnar förslag till huvudkandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott
som genomför intervjuer.

B. slutligt anställningsbeslut tas av kommunstyrelsen.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488
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Sida

2 (2)

Vad gäller kompetensförsörjningsplan har kommunfullmäktige den 25 mars 2020, $ 61,

beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en

personal-försörjningsplan för Melleruds kommun för färdigställande under 202I, med syfte att
synliggöra kommande års kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att
möta kommunens behov av kompetens. Arbetsutskottet har beslutat den 7 april 2020,9 LzB,

att ge HR-chefen i uppdrag att ta fram en personalförsörjningsplan som ska vara färdig under

2021och att en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december

2020.

Arbetet med den nya översiktsplanen har pågått sedan hösten 2017. Planhandlingarna har varit
på samråd över årsskiftet 2018/2019. Synpunkter från samrådet resulterade i en samråds-

redogörelse och har arbetats in i handlingen. Kommunstyrelsen beslöt den 8 april 2020,974,
att godkänna utställningshandlingen och ställa ut Översiktsplan för Melleruds kommun under

tiden 15 april - 10 juni 2020, Därefter är planen klar för antagande av fullmäktige i september

månad 2020.

Då samtliga dessa frågor har underställts antingen kommunstyrelsen och/eller kommun-

styrelsens arbetsutskott för beslut har oppositionspartiet haft möjlighet till inflytande.

En situation där en kommunchef Wingas lämna sin tjänst ska vara ett undantag och kan inte

ligga till grund för en fastslagen process. Varje sådan situation kräver sin egen process. Men

inför en nyrekrytering av kommunchef bör arbetsutskottet underställas ett förslag till process.

Det innebär att samtliga i arbetsutskottet representerade partier har ett inflytande.

När det gäller fortsatt professionalisering av förvaltningsorganisationen ska den tillgodoses av

de kompetenskrav som ställs vid varje rekrytering. Det är varje chefs i förvaltnings-

organisationen ansvar att så sker.

Beslutsunderlag

o Skriftligt ledamotsinitiativ från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).

o Kommunstyrelsens beslut 2020-03-25, S 62.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Michael Mellby (S)

Marianne Sand Wallin (S)

Thomas Hagman (S)
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s63 Dnr KS 20201182

Ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den politiska
oppositionens möjlighet till inflytande

Kommunstyrelsens besl ut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppdra tillt.f. kommunchefen att bereda ärendet.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) väcker fråga om kommunens styrning och
den politiska oppositionens möjlighet till inflytande och föreslår att

. Socialdemokraterna som största oppositionsparti garanteras plats vid uppsägnings-
förha nd I ingar och tjänstetillsättn ing av komm u nchef.

. Rekrytering av ny kommunchef sker via upphandling av rekfieringsföretag och i en
transparant process där Socialdemokraterna som största oppositionsparti garanteras plats.

. Majoriteten redogör för hur man säkrar en fortsatt professionalisering av förvaltnings-
organisationen, framtida kompetensförsörjning och tidplan för färdigställande av
översiktsplanen.

Beslutsunderlag

. Skriftligt ledamotsinitiativ från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppdra till t.f. kommunchefen att bereda ärendet.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020.

Beslutsgång

Ordförande frhgar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
T.f. kommunchefen

n Utd ragsbestyrkande

124



sT

lnitiativärende

Kommunstyrelsen 25 mars 2020

lnitiativörende

Kommunens styrning och den politisko oppositionens möilighet till inflytonde

Vi socialdemokrater är allvarligt oroade över den totala avsaknad av transparens som

föregått det plötsliga beskedet om Kommunchefens upphörande av anställning.

lnga som helst formella eller dokumenterade möten där brister som skulle kunna motivera

uppsägning finns registrerade hos HR chefen. Vi som största oppositionsparti har aldrig

informerats om majoritetens synpunkter på kommunchefens ledarskap'

Vi är även oroade över att majoriteten valt att spara på resurser till Kommunchefens viktiga

uppdrag med att gå från en tidigare extrem detaljstyrning till att enligt anställningsavtalets

särskilda uppdrag
- Professionalisera förvaltningsorganisationen; implementera ny styr- och

ledningsmodel l, varumärkesarbete.
- FramtidakomPetensforsörjning

Vi har under mandatperiodens första år noterat att majoriteten prioriterat bort resurser till

utvecklingsarbetet med Översiktsplan, Mål och Vision och rekrytering av Tillväxtchef.

Vi socioldemokroter föreslår ott

o Vi som störsto oppositionsporti gsranteros plats vid uppsiigningsliirhondlingdr och

ti ti nstetit lsöttni ng av kommu nchef.

o Rekrytering av ny kommunchel sker via upphandling av rekryteringsföretag och i en

tronsparant process dör vi som störstd oppositionsporti goronteros plots.

o Majoriteten redogör lör hur mon sökrar en fortsatt professionalisering av

förvottningsorgonisotionen, fromtido kompetensförsörining och tidplan för ftirdigställonde
ov översiktsPlanen

,å;rz4#zuft*,r;,"( (hL
Michael MJ6, Marianne Sand Wallin, Thomas H

MELLERUDS, KOMMUN
lft mmunstyrelsekontoret

20?rl -13- 2'3

Diarienr
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Änrnor zs Dnr KS 20201250

Motion om att hela Åsensbruk ska leva, utredningsuppdrag

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den >x rc<x.

Sammanfaft ning av ärendet

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige besl utar att

r Kommunen tar fram ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd som kan beslutas i

kommunfullmäktige senast under våren 2022.

. Programmet ska analysera de socioekonomiska förutsättningarna och hur vi motverkar att
Äsensbruk blir ett socialt utsatt område.

o Programmet ska innehålla hur kommunen säkerställer lokal social service iform av förskola,
skola, äldreomsorg och ett mindre lokalt seruicekontor.

. Programmet ska innehålla hur kommunen ska locka yrkesverksamma att bosätta sig i

Äsensbruk med omnejd med stöd av attraktiva bostäder och en infrastruktur som på allvar
medger dagpendling till näraliggande arbetsmarknadsregioner.

o Programmet ska ange en för kommunen långsiktig finansiell investeringsplan.

Beslutsunderlag

. Motion.
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Motion

Hela Åsensbruk ska leva

Socialdemokraterna i Mellerud har uppmärksammat flera uttalanden ifrån personer i ansvarig

ställning och ifrån våra medlemmar och sympatisörer att det finns en oro kring den framtida

utvecklingen av samhället Åsensbruk med omnejd. Den politiska majoriteten talar om en framtida

utveckling iden centrala delen av Mellerud samt stora satsningar iområdet kring Håverud. Det är

riktiga satsningar, men det senaste årets utveckling iÅsensbruk med omnejd, när de 6 partierna i nya

majoriteten styr pekar på att befolkningen åter minskar, bostäder överges och den kommunala

servicen i området börjar ifrägasättas.

Vi Socialdemokrater anser att detta är fel väg att gå och att kommunen ska ta initiativ till ett lokalt

utvecklingsprogram för Äsensbruk med omnejd.

Programmet ska beskriva förutsättningarna för att kunna vända befolkningsutvecklingen i området

och göra Åsensbruk till ett av de områden inom kommunen som vi med stolthet ska kunna

rekommendera människor att både bo kvar och flytta till. Programmet ska vara realistiskt visionärt

och ta tillvara det som är typiskt för bygden, i kombination med att utveckla ett modernt samhälle

med ny teknik för kommunikation, klimat och pedagogik.

Socia ldemokraterna i Mel lerud föreslå r komm unful I mä ktige att besluta :

o Att kommunen tar fram ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd som kan beslutas

i kommunfullmäktige senast under vären2O22

r programmet ska analysera de socioekonomiska förutsättningarna och hur vi motverkar att

Åsensbruk blir ett socialt utsatt område

r programmet ska innehålla hur kommunen säkerställer lokal social service i form av forskola,

skola, äldreomsorg och ett mindre lokalt servicekontor

o programmet ska innehålla hur kommunen ska locka yrkesverksamma att bosätta sig i

Åsensbruk med omnejd med stöd av attraktiva bostäder och en infrastruktur som på allvar

medger dagpendling till näraliggande arbetsmarknadsregioner.

o programmet ska ange en för kommunen långsiktig finansiell investeringsplan.

För Socia ldemokraterna

er:!iF;å*tr'fi"r;'[Q7;;,
Michael Melby, 2e vice ordförande Kommunstyrelsen

:iL ),lt tL- ..\'-

lGmmunstyrelseksntoret

20?0 -01,- 0'g

M S UN

20
Diarieplanbeteqkn.

Ma ria nne Sa nd Wa llin, ordföra nde Socia ldemokraterna
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Änenoe zz

Näringslivsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kä nner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden och t.f. kommunchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor.
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ÄRrNoe zg

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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Äneror zg

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kän ner redovisni ngen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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