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Dnr KS 2017/452

Ny detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun
(Bråna 4:2 m.fl.), antagande
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun
(Bråna 4:2 m.fl.) enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud.
Möjligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen.
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppställning av husvagnar och villavagnar.
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motionsoch promenadstigar att förbättras.
Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig camping-anläggning
samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och
promenadstigar.
Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019.
Samrådsredogörelse har upprättats. Planförslaget har därefter varit ute på granskning under
sommaren 2020. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i ett granskningsutlåtande.
Efter granskningsperiodens slut har Vattenfall Eldistribution AB meddelat att det exakta läget på
deras ledningsdragningar inom planområdet måste mätas in. Vattenfall räknar med att kunna
leverera exakta lägesuppgifter i början av september, varefter placeringen av u-områden på
plankartan kan justeras. Mindre förändringar av u-områdenas lägen bedöms vara av ringa
betydelse för detaljplanens genomförande.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, § 124, att
1. godkänna granskningsutlåtandet.
2. godkänna detaljplanens antagandehandling med ungefärligt inlagda u-områden för
Vattenfalls ledningar.
3. föreslå Kommunfullmäktige att, efter att exakta u-områden är inlagda, anta detaljplanen för
Vita Sandars camping.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Detaljplan för Bråna 4:2 m.fl. Vita Sandars camping i Mellerud (antagandehandling).
Fastighetsförteckning
Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, § 124.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vita
Sandars camping i Melleruds kommun (Bråna 4:2 m.fl.) enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/584

Svar på remiss om Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av ”Åtgärdsvalsstudie E45
Vänersborg-Mellerud” i enlighet med bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+1-väg med en målhastighet på 100 km/h.
Det första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), vilken
initierades 2018.
Under våren 2020 tog kommunfullmäktige i Mellerud beslut om sitt ställningstagande angående
förbifarter kring Melleruds tätort och Erikstad.
Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudien är nu ute på remiss och ger kommunen möjlighet
att inkomma med synpunkter på utställt förslag. På grund av ändrade förutsättningar för
prövningsprocessen mot nationell infrastrukturplan har remisstiden förkortats väsentligt och
ett remissvar ska vara Trafikverket tillhanda senast 1 november 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Remiss Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud.
Missiv.
Förslag till yttrande från Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på
remissversionen av ”Åtgärdsvalsstudie E45 Vänersborg-Mellerud” i enlighet med bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 305

Näringslivsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren och tillväxtchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor:
• Näringslivsrankningen 2020
Näringslivsutvecklaren informerar om kommunens placering i rankningen 2019 och 2020
och analyserar resultatet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/542

Finansiell profil för Melleruds kommun 2017-2019
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunforskning i Västsverige (KFI) tar årligen fram en finansiell rapport där kommunerna i
Västra Götalands län jämförs med varandra över en tidsperiod. Rapporten innehåller dels en
finansiell analys av kommunerna i Västra Götalands län och Hallands län och del en finansiell
profil för Melleruds kommun. Syftet med den finansiella profilen är att redovisa var Melleruds
kommun befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under 2017–2019 i
förhållande till kommuner i Västra Götalands län och Hallands läns. Den finansiella profilen
speglar starka och svaga sidor utifrån fyra perspektiv i förhållande till kommunerna i länet.
I rapporten konstateras att Mellerud har ett relativt stabilt finansiellt läge. De låga resultaten
2018 och 2019 med tillhörande höga investeringsnivåer har emellertid försvagat det finansiella
handlingsutrymmet på kort och medellång sikt. Det är viktigt att denna trend bryts och att
resultatnivån de närmaste åren går upp till 2,5 % i förhållhållande till verksamhetens kostnader
för att möta förväntade investeringar och framtida utmaningar.
Beslutsunderlag
• Finansiell profil Melleruds Kommun 2017–2019, Kommunforskning i Västsverige.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/593

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning har utarbetat ett delårsbokslut
till och med 2020-08-31. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden och prognos på
årets utfall, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens mål.
Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 2,9 mkr, varav samhällsbyggnadsförvaltningen 0,9 mkr och kommunstyrelsens förvaltning 2,0 mkr. För affärsverksamheten prognostiseras ett underskott med 0,4 mkr. Affärs-verksamhetens resultat
redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar
inte resultatet.
Av kommunstyrelsen 12 nämndmål bedöms två uppnås helt, fem delvis och fem nås inte alls.
Covid-19 har medfört att aktiviteter för nå målen inte kunnat genomföras i år.
Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och
valnämndens uppföljningar. Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott på -0,2 mkr och
överförmyndaren ett underskott på -0,5 mkr.
Beslutsunderlag
• Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för KF och KS.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/273

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.
2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.
3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för att
nämnder där ska redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rapporter.
Årets resultat beräknas till +14,7 mkr, vilket är +1,7 mkr bättre än budget.
Resultatförbättringen från prognos 1med 17 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna (6 mkr), ytterligare tillskott av generella statsbidrag (3 mkr) och bättre
skatteunderlagsprogos med (8 mkr).
Covid-19 har fått stora konsekvenser för världsekonomin. Skatteunderlagprognosen
grundas på Sveriges kommuner och region (SKR) prognos. De konstaterar i sin prognos
att osäkerheten är stor. En långsammare återhämtning av samhällsekonomin än deras
scenario innebär lägre skatteintäkter.
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på-11,3 mkr, varav
socialnämnden -7,1 mkr och kultur- och utbildningsnämnden -6,5 mkr, medan övriga
finansieringsposter beräknas bli +8,2 mkr bättre än budget. Bland annat ersättning från
Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Skatt och bidrag bedöms bli +4 mkr bättre
budget. Finansnettot beräknas bli +0,8 mkr bättre än budget.
Årets nettoinvesteringar beräknas till 114,8 mkr, vilket är 53 mkr lägre än budget.
Av kommunfullmäktiges tretton mål för verksamheten uppnås tre helt, åtta delvis och
två uppnås inte. Av de fyra finansiella målen uppnås två. I budgeten för 2020 beslutade
fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån, undantag för två av de finansiella
målen. Med detta som utgångspunkt uppnås god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
• Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för Melleruds kommun.
• Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för BN, KUN och SN.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.
2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.
3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för att
nämnder där ska redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/218

Rapport aktuella investeringar
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen och förvaltningsekonomen lämnar en rapport över aktuella
investeringar.
Beslutsunderlag
• Rapport över aktuella investeringar 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2019/66

Slutredovisning av projekt Ovidkommande vatten 2019
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Ovidkommande vatten 2019 och
avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Dessa projekt har pågått under år 2019:
• Gerdserud 818 tkr, klart 2019
• Syrénvägen 11 472 tkr, pågår även 2020
• Skogsbol 169 tkr, pågår även 2020
• Floragatan 665 tkr, pågår även 2020
• Linnégatan 102 tkr, pågår även 2020
• Hällavägen 1 411 tkr, pågår även 2020
Projektering -493 kronor, flyttas till respektive gata när projekten startas. Under 2019 har
enheten flyttat mer pengar till rätt projekt än som lagts ut på projektering.
Resterande belopp på ovidkommande vatten 2019 flyttas med till 2020. Beloppet är 341 140
konor.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 327
Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 36
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt
Ovidkommande vatten 2019 och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef VA
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/528

Slutredovisning av projekt Maskiner (Byte hjullastare)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Maskiner (Byte hjullastare) och
avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har bytt ut en gammal hjullastare.
Den nya hjullastaren gör att verksamheten kan vara mer effektiv och har nu mer möjligheter att
använda flera redskap till den nya hjullastaren.
Upphandlingen gick bra och den gamla hjullastaren såldes.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 330
• Slutredovisning.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt
Maskiner (Byte hjullastare) och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef Gata/Park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/186

Slutredovisning av projekt Bussficka Rådaskolan
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Rådaskolan parkering (bussficka)
och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Då den gamla parkeringen blev tomtmark så har en ny parkering uppförts i anslutning till
Rådaskolan. Den är asfalterad o linjemålad. Ytvatten rinner till makadamdike som senare rinner
ut dagvattensystemet.
Det har även satts upp ny belysning. Bussfickornas fållor har justerats så de stämmer bättre
med längden på bussarna. Även trafiksäkringsåtgärder är gjorda i form av bulor. Enheten har
också varit tvungen att flytta volleybollplanen. Den ligger numera öster om skolköket. Där är
även en GC-väg från nya Lunden till köket anlagd.
I samband med detta har även en parkering anlagts avsedd för att hämta/lämna på
Nordalsskolan. Den ligger norr om skolarna på grönområdet. Den är numera belyst för att
kunna användas året runt och för att föräldrar/barn ska känna sig trygga.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 102
• Slutredovisning.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av
projekt Rådaskolan parkering (bussficka) och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef Gata/Park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/157

Slutredovisning av projekt Snickaregatan VA
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt VA ledningar Snickargatan och
avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
I projektet har det lagts cirka 400 meter ledning och lagt sex nya VA-serviser för de nya
tomterna mellan Snickargatan och Landsvägsgatan. Projektet har löpt utan några större
problem och kostnaderna har hållits nere bland annat genom att projekteringen är gjord
internt på VA-enheten.
Kvarvarande belopp omfördelas till VA Västerråda enligt ärendeomfördelning.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-26, § 80
• Slutredovisning.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av
projekt VA ledningar Snickargatan och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef VA
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/139

Slutredovisning av projekt Snickargatan breddning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Snickargatan, breddning och
avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Denna breddning gjordes i samband med att VA-enheten lade nya rör i annan sträckning. Den
gjordes också för att trygga åtkomst till de byggbara tomterna och för att öka säkerheten på
gatan då förväntad trafikmängd kommer öka. Ytvattnet rinner här till ett makadamdike.
Trottoaren förstärktes också för att knyta ihop med hämta/lämna-parkeringen norr om skolan
med den andra parkeringen/bussfickorna. Området kompletterades även med gatubelysning.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-26, § 86
• Slutredovisning.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av
projekt Snickargatan, breddning och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef Gata/Park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/733

Slutredovisning av projekt Laddstolpar
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Laddstolpar Sunnanå hamn-Rådahallen
och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun jobbar för att få bra möjligheter att ladda elfordon.
Nu har förvaltningen gjort så att det finns en vid Rådahallen och en vid Sunnanå hamn.
Vid Sunnanå hamn har det dragits en ny elkabel under vägen som inte fanns när vi började
arbetet. I övrigt har projektet gått enligt plan.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 463
• Slutredovisning.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av
projekt Laddstolpar Sunnanå hamn-Rådahallen och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef Gata/Park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/136

Slutredovisning av projekt Uppdatering lekplatser 2019
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt uppdatering lekplatser 2019 och
avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Lekplatsen vid Blåklinten har fått en mindre lekställning, två fjäderlekar till Lunden, ny gunga
till Marcusgården, motorikbana på Fagerlidskolan och nytt byggtimmer på Markusgården.
Åtgärder har gjorts på alla prioriterade fel enligt gjorda besiktningar.
Resterande medel 72 900 kronor förs över till Projekt Ny lekplats Dals Rostock.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-16, § 89
• Slutredovisning.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av
projekt uppdatering lekplatser 2019 och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef Gata/Park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/390

Slutredovisning av projekt Utbyte belysning Dals Rostock
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Utbyte belysning Dals Rostock
och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att VA-enheten bytte ledningar för ovidkommande vatten på Villavägen,
Trädgårdsvägen samt Syrénvägen i Dals Rostock har vi bytt ut gammal och dålig kabel för
belysning. Projektet blev billigare än beräknat.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-19, § 262
• Slutredovisning.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av
projekt Utbyte belysning Dals Rostock och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhetschef Gata/Park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/641

Slutredovisning av projekt Förvärv av del av fastigheten Bråna 4:1
(Bråna Sjöskog)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv del av Bråna 4:1
och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Marken är inköpt och ägandet har gått över till Melleruds kommun. Avstyckning har också skett
av tomterna på Örnudden. Kommunen har även fått tillstånd enligt jordförvärvslagen.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 150
• Slutredovisning.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av
projekt Förvärv del av Bråna 4:1 och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 319

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor:
• Bergs särskilda boende/Fagerlidshemmet
Enhetschefen Fjärrvärme/Fastigheter och projektingenjören redogör för förslag till
omfördelning av investeringsmedel för anpassning av lokalerna för framtida verksamheter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/547

Kommunstyrelsens mål 2021, delredovisning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges mål.
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år i juni.
Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T – modellen. Målen
redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.
Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året.
Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter.
Arbetsutskottet beslutade den 8 september 2020, § 281, att
1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen 2021
utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.
2. uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020.
Kommunchefen och ekonomichefen lämnar en delredovisning av pågående arbete.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 281.
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 292.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 321

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Direktionsmöte i Dalslands Miljö- och energiförbund i Bengtsfors den 8 oktober 2020.
• Bodialog på Kulturbruket på Dal den 8 oktober 2020.
• Styrelsemöte i MellerudsNavet 14 oktober 2020.
• Möte med polisledningen i Fyrbodal 15 oktober 2020.
• Ägarsamråd Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 15 oktober 2020.
• Besöksmätning 2020/2021.
• Frågor kring TV/telefoni/IT-struktur på Ängenäs särskilda boende.
• Textning av webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden utreds.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 322

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Direktionsmöte med Fyrbodals kommunalförbund 24 september 2020.
• Invigning av Ängenäs särskilda boende 25 september 2020.
• Årsmöte i Skålleruds fiberförening 27 september 2020.
• Presidiemöte med AB Melleruds Bostöder 29 september 2020.
• Länsstyrelsens möte med länets mindre kommuner 1 oktober 2020.
• Möte med näringslivsrådet 1 oktober 2020.
• Invigning VVS-college, Åsensbruk, 5 oktober 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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