
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 24 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 1(16)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Tisdagen den 15 december 2020, klockan 08.30 – 12.50, i Skållerudsrummet 
samt via Microsoft Teams * 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
Michael Melby * (S) 
Ulf Rexefjord * (SD) 

Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Karl Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 409 
Glenn Nordling, folkhälsostrateg § 409 
Torbjörn Svedung, enhetschef Digital service § 410 
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/fastighet § 411-413 
Linda Hamrin, projektingenjör § 411-413 
Patrik Storm, enhetschef  § 414 
Jeanette Sjölund, HR-chef § 415-417 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 418-420, del av 421 
 

Övriga Jenny Wester, lokalpolisområdeschef § 409 
 Jack Lennartsson, kommunpolis § 409 

Evert Magnusson, ordf. kommunens revisorer § 418 
Inger Råberg, vice ordf. kommunens revisorer § 418 
Johan Lorentzon, kommunens revisorer § 418 
Claes-Börje Olsson, kommunens revisorer § 418 
Joakim Magnusson, kommunens revisorer § 418 
Lars Dahlin, revisor PWC   § 418 
 

Utses att justera  
Justerare Ulf Rexefjord (SD) 
Ersättare Eva Pärsson (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 15 december 2020, klockan 14.00 

 
Justerade paragrafer  § 409 - 422 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Ulf Rexefjord 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2020-12-15 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-12-16  
  
Datum då anslaget tas ned 2021-01-07  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 409  Besök av chefen för lokalpolisområde Östra Fyrbodal 3 

§ 410  Svar på medborgarförslag om uppgradering av teknisk utrustning m.m.   
i Erikstadsrummet och Grinstadsrummet i kommunhuset 

4 

§ 411  Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab 5 

§ 412  Projekt Myren 4 Bergs, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning 6 
§ 413  Projekt Ny panna Klacken, spetspanna 7 

§ 414  Projekt Ängenäs cirkulationsplats, startbesked 8 

§ 415  Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt 
förtroendevalda och studerande i Melleruds kommun och kommunala bolag 

9 

§ 416  Personalförsörjningsplan för Melleruds kommun, delredovisning  10 
§ 417  Personalfrågor  11 

§ 418  Aktuella revisionsfrågor 2020 12 
§ 419  Borgensförbindelse för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 13 

§ 420  Slutrapport avseende systemkrasch Agresso 14 

§ 421  Aktuella frågor 15 
§ 422  Rapporter 16 
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§ 409 
 
Besök av chefen för lokalpolisområde Östra Fyrbodal 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Chefen för lokalpolisområde Östra Fyrbodal och avgående kommunpolisen besöker 
arbetsutskottet och diskuterar och informerar om aktuella frågor: 

• Medborgarlöftet 2021. 

• Brottsförebyggande arbete. 

• Polisutbildningen – studenter från Dalsland. 

• Polisens resurser för närvaro i Dalsland. 

• Vikten av att tipsa polisen om brott m.m. 
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§ 410 Dnr KS 2019/568 
 
Svar på medborgarförslag om uppgradering av teknisk utrustning 
m.m.  i Erikstadsrummet och Grinstadsrummet i kommunhuset 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses som besvarat genom att eventuellt 
behov av teknisk utrustning anges i samband med bokning av lokalerna och kvitteras ut 
tillsammans med nyckeln till lokalen. Förslaget i den del som avser talarstol avslås av 
utrymmesskäl och de krav som ställs på säkerhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ingvar Lisius, Mellerud, har den 11 november 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att 
utöka utrustningen som finns i Erikstads- och Grinstadsrummen i kommunhuset.  
Enheten för Digital service (EDS) fick i uppdrag att titta på förutsättningarna runt medborgar-
förslaget. EDS har kommit fram till att förslaget har en god intention men kommer skapa 
kostnader som inte motsvarar nyttan. 
Däremot bör vi kunna förbättra informationen till användare av rummen så att de i förväg vet 
vad de kan förvänta sig för utrustning och hur de kan använda den. 
En talarstol medför säkerhetskrav, t.ex. tippningsrisk m.m., och behovet i lokalen motiverar inte 
den kostnad som en installation medför. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses 
som besvarat genom att eventuellt behov av teknisk utrustning anges i samband med bokning 
av lokalerna och kvitteras ut tillsammans med nyckeln till lokalen. Förslaget i den del som avser 
talarstol avslås av utrymmesskäl och de krav som ställs på säkerhet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 411 Dnr KS 2020/755 
 
Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt 
Ombyggnad Fagerlid korttid och Rehab och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Målet med projektet är att skapa ändamålsenliga lokaler för socialtjänstens olika verksamheter - 
Kommunrehab, Korttid, Växelvård/korttid Demens samt dagverksamhet Demens - som ska 
inrymmas på Fagerlidshemmet. 

Socialtjänsten är i behov av att omdisponera delar av Fagerlidshemmet. Detta är en följd av att 
vårdtagare på Fagerlids gruppboende för demens flyttar in på det nybyggda särskilda boendet 
Ängenäs samt att kommunen ej kommer ha några vårdplatser för korttid kvar på Bergs. 
Rehabenheten flyttar från sina lokaler i baracken som ligger i anslutning till Bergs. 

Dagverksamheten ligger idag i lokaler på Kroppefjällshemmet som i och med flytt av de boende 
till Ängenäs ska tömmas. 

Fagerlidshemmet fungerar idag som ett särskilt boende. Delar av Fagerlidshemmet förblir 
särskilt boende och resterande delar planeras att byggas om för att inrymma Rehabenheten, 
platser för korttid med bland annat en ny entré och lokaler för dagverksamhet. Utformning och 
iordningsställande av utemiljö kommer även ingå i projektet. 
Lokalernas användning har processats under en längre tid i socialnämnden och tillsammans 
med verksamheten och samhällsbyggnadsförvaltningen kommit fram till en genomförbar 
ombyggnation. 
Socialnämnden har den 18 november 2020, § 159, godkänt förvaltningens framtagna förslag 
samt gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet. 
Beräknad projekttid – 2020-10-01—2021-10-30. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2020-11-18, § 159. 
• Investeringskalkyl och projektbeskrivning. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projekt Ombyggnad Fagerlid korttid och Rehab och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/Fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 412 Dnr KS 2020/418 
 
Projekt Myren 4 Bergs, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning, 
startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Myren 4 
Bergs, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning och lämna en slutredovisning när projektet 
är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Målet med projektet är att skapa ändamålsenliga lokaler för Dalslands miljö- och energikontor 
samt öka tillgängligheten till byggnaden. 
Dalslands miljö- och energikontor är i behov av fler kontorsplatser samt att dessa är samlade i 
en byggnad. För att tillgodose behovet behöver de ta hela det gamla huset på Bergs i anspråk. 
Viss ändrad planlösning krävs samt att tillgodose utrymmen för gemensamma ytor för 
personalen. 
För att klara tillgänglighetskraven som krävs då Dalslands miljö- och energikontor tar emot 
besök från allmänheten behöver huvudentrén byggas om med ramper nytt dörrparti m.m. 

När entrépartiet byts behöver även fasadpartiet i anslutningen bytas då det läcker och är i 
dåligt skick. 

I ombyggnationen ingår även iordningsställande av befintligt konferensrum/utbildningsrum i 
förbindelsebyggnaden. Detta rum kommer bli ett bokningsbart konferensrum inte bara för 
Dalslands miljö- och energikontor. 

Beräknad projekttid – 2021-01-15—10-30. 
 
Beslutsunderlag 

• Investeringskalkyl och projektbeskrivning. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projekt Myren 4 Bergs, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning och 
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/Fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 413 Dnr KS 2020/529 
 
Projekt Ny panna Klacken, spetspanna, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Ny panna 
Klacken, spetspanna och delredovisa till arbetsutskottet i januari 2021 och därefter arbeta 
vidare med val av energikälla till ny spetspanna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver starta upp investeringsprojekt Ny panna Klacken, 
spetspanna för att fortsätta utredningen och delredovisa till arbetsutskottet i januari 2021 och 
därefter arbeta vidare med val av energikälla till ny spetspanna. 
 
Beslutsunderlag 

• Investeringskalkyl och projektbeskrivning 
• Förstudie, Melleruds fjärrvärme Utökad produktionskapacitet vid Klackens panncentral  

2020-08-19 Framtagen i samarbete med Erik Österlin Energikonsult AB (Redovisad på KSAU 
2020-09-08) 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projekt Ny panna Klacken, spetspanna och delredovisa till arbetsutskottet i 
januari 2021 och därefter arbeta vidare med val av energikälla till ny spetspanna. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/Fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 414 Dnr KS 2020/781 
 
Projekt Ängenäs cirkulationsplats, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Ängenäs 
cirkulationsplats och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Denna cirkulationsplats är en förutsättning för att Västtrafiks buss ska kunna vända för att 
komma åt bussfickan vid Ängenäs. Det kommer också göra att trafiksituationen kommer bli 
hållbar. Trafikverket är med och lämnar bidrag för denna byggnation. 
Kommunen måste köpa in mark och utförandet blir genom upphandling/ramavtal och egen 
personal. 

Då samhällsbyggnadsförvaltningen anlägger en bussficka så kommer det att bli lättare för 
allmänheten att nå bl.a. särskilda boendet. 

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker i befintlig budget. 
Projektet beräknas pågå från 15 december 2020 till 30 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Ängenäs cirkulationsplats och lämna  
en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/Park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 415 Dnr KS 2020/750 
 
Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, 
uppdragstagare, politiskt förtroendevalda och studerande i  
Melleruds kommun och kommunala bolag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. anta Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt 

förtroendevalda och studerande i Melleruds kommun och kommunala bolag enligt 
föreliggande förslag  

2. upphäva Drog- och alkoholpolicy, fastställd av kommunfullmäktige den 24 februari 1998, 
§ 26.  

 
Sammanfattning av ärende 
Personalenheten har fått i uppdrag att revidera policys i kommunen varav Drog- och 
Alkoholpolicyn är en av de äldsta där rådande policy beslutades 1998.  

Policyn har i sin helhet skrivits om samt att det till det nya förslaget istället upprättats en 
utomstående handlingsplan att följa vid händelse av misstänkt bruk av alkohol eller droger.  
I tidigare policy har handlingsplanen varit integrerad i policyn.  
Policyn tar upp avsnitten samverkan, syfte och mål, lagar och regelverk, definition av begreppet 
drog, medicinskt motiverat bruk av läkemedel samt allas ansvar.  
 
Beslutsunderlag 
• Förslag till Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiker  

och studerande i Melleruds kommun. 
• Handlingsplan gällande alkohol- och droger. 
• Nu gällande drog- och alkoholpolicy.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt 
förtroendevalda och studerande i Melleruds kommun och kommunala bolag enligt 
föreliggande förslag  

2. upphäva Drog- och alkoholpolicy, fastställd av kommunfullmäktige den 24 februari 1998, 
§ 26.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 416 Dnr KS 2020/205 
 
Personalförsörjningsplan för Melleruds kommun, delredovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2020, § 22, 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 beslutade den 7 april 2020, § 128, att ge HR-chefen i uppdrag att ta fram en 
personalförsörjningsplan för Melleruds kommun för färdigställande under 2021. En del-
redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020. 
HR-chefen redovisar om vilka frågor som är viktiga i det pågående arbetet med att ta fram en 
ny plan och tidplanen.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-25, § 22. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 128. 
 
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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§ 417    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Pågående personalärenden 
HR-chefen informerar allmänt om bakgrunden/orsaken till flera pågående personalärenden 
som inte har koppling till de kränkningsanmälningar som inkommit. 

• Utredning av kränkningsanmälningar 
HR-chefen informerar om kommande avstämning från Avonova om utredningen av inkomna 
kränkningsanmälningar. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting ska enbart utredning ske 
av de som idag är anställda. Samtliga anmälningar har dock skickats över till Avonova. 

• Arbetsmiljön 
Ordföranden informerar om att arbetsmiljöfrågorna kommer att tas upp vid 1-2 temadagar 
under 2021. 

• Personalens semesterresor under pandemin 
Daniel Jensen (KD) tar upp frågor kring personalens eventuella semesterresor under 
pågående pandemi. Kommunchefen informerar om de bedömningar som gjorts och de 
diskussioner som förts. 

 
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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§ 418 Dnr KS 2020/769 
 
Aktuella revisionsfrågor 2020 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ta med sig de synpunkter som kommunens revisorer framför. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har överlämnat ett antal frågeställningar till arbetsutskottet med 
anledning av revisionens granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande  
aktiviteter: 

Ekonomi och måluppfyllelse 

• Kort redovisning av kommunstyrelsens ekonomi och verksamhet 2020 och orsaker till 
avvikelser per senaste uppföljning samt prognos. 

• Kort redovisning av kommunens totala prognos och bedömning av måluppfyllelse för  
både finansiella mål som verksamhetsmål 

• Prognossäkerhet och information/underlag avseende ekonomi. Vidtagande av eventuella 
åtgärder med anledning av avvikelser i ekonomi eller mål. 

• Budget och processen inför 2021. 

• Osäkerhetsfaktorer 
 
Ekonomichefen lämnar redovisningar i respektive fråga. 
 
Nämndspecifika frågor 

• Revisorerna kan konstatera att nämndernas protokoll ej är utformade så att medborgarna 
kan förstå informationspunkterna och vad som redovisas på dessa. Hur ser arbetsutskottet 
på detta? 

• I revisorernas uppföljning av granskning av arbetsmiljö och ledarskap kan vi konstatera att 
kommunstyrelsens svar på granskningen inte är kommunicerad till personalavdelningen för 
genomförande. Med anledning av det vill revisorerna veta hur kommunstyrelsen säkerställer 
att styrelsens beslut genomförs i verksamheten? 

• Hur anser kommunstyrelsen att kommunen klarat att hantera pandemin hittills? 

• Kan arbetsutskottet redogöra för grunden till den utredning som ni tillsatt avseende 
socialnämnden? 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunens revisorers frågeställningar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta med sig de synpunkter 
som kommunens revisorer framför. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 419 Dnr KS 2020/744 
 
Borgensförbindelse för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. såsom för egen skuld ingå borgen för Nätaktiebolaget Biogas Brålandas låneförpliktelser upp 

till ett totalt högsta lånebelopp 800 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Beslutet gäller under förutsättning att Vänersborgs kommun beslutar att ingå kommunal 
borgen för företaget motsvarande sin andel. 

2. upphäva tidigare kommunfullmäktigebeslut, 2011-11-16 § 87, avseende kommunal borgen 
för Nätaktiebolaget biogas Brålanda. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun äger 18 % av Nätaktiebolaget Biogas Brålanda. Övriga ägare är Vänersborgs 
kommun (73 %) och Biogas Brålanda (9%). Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-16 § 87 att 
ingå kommunal borgen för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda om 1 800 000 kronor, motsvarande 
sin ägarandel, för utbyggnad av gasledningsnätet i projektet Biogas Brålanda. Beslutet är en 
enkel borgen. 
Bakgrunden till en förnyad borgensförbindelse är att Kommuninvest ställer krav på 
proprieborgen vid utlåning med kommunal borgen som säkerhet. Proprieborgen innebär att 
Borgensmannen påtar sig betalningsansvar för Gäldenärens förpliktelse” såsom för egen skuld”. 
Kommuninvest kräver även kommunal borgen för sina lån varför borgensåtagande från Biogas 
Brålanda inte är aktuellt.  
Nätaktiebolag Biogas Brålanda totala skuld uppgår till ca 3 400 000 kronor. Beslutet föreslår en 
nedjustering av det totala borgensåtagandet till 4 000 000 kronor. Nivån på borgensåtagandet 
är justerad i relation till bolagets nuvarande låneskuld och är överenskommet i dialog med 
företrädare för bolaget. Borgensåtagandet fördelas mellan Mellerud och Vänersborgs kommun i 
förhållande till sin ägarandel. 
Vänersborgs kommun:       3 200 000 kronor 
Melleruds kommun:               800 000 kronor 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktige beslut 2011-11-16, § 87. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 
1. såsom för egen skuld ingå borgen för Nätaktiebolaget Biogas Brålandas låneförpliktelser upp 

till ett totalt högsta lånebelopp 800 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Beslutet gäller under förutsättning att Vänersborgs kommun beslutar att ingå kommunal 
borgen för företaget motsvarande sin andel. 

2. upphäva tidigare kommunfullmäktigebeslut, 2011-11-16 § 87, avseende kommunal borgen 
för Nätaktiebolaget biogas Brålanda. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 420 Dnr KS 2020/31 
 
Slutrapport avseende systemkrasch Agresso 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisning angående slutrapporten om systemkrasch  
Agresso hösten 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2019 inträffade ett IT-haveri inom Färgelanda kommun vilket innebar att 
ekonomisystemet Agresso kraschade.  

En slutrapport av händelsen och vad som kan säkerställas för att inte liknande händelser ska 
ske i framtiden är framtagen.  

Rapporten har delgetts representanter för berörda uppdragsgivare/avtalsparter.  
 
Beslutsunderlag  

• Slutrapport avseende systemkrasch Agresso. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisning angående 
slutrapporten om systemkrasch Agresso hösten 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 421  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Budgetprocess inför 2022 
Ekonomichefen informerar om förslag till budgetprocess inför 2022. Behov finns av att skjuta 
fram möten på grund av den osäkerhet som råder med anledning av pågående pandemi. 

• Covid-19 
Ordföranden och kommunchefen informerar om att det är ett allvarligt läge på grund av det 
ökade antal Covid-19-fall i kommunen. Särskilt drabbat är socialförvaltningens verksamhet. 
Det sker en omdisponering av personal och semesterplaneringen ses över för att lösa 
personalsituationen. Viktigt att bemöta den ökade oron i samhället. 

• Campus Dalsland 
Ordföranden informerar om den avsiktsförklaring i form av ett ordförandebeslut som tagits. 
Kommunchefen håller, tillsammans med övriga berörda kommuner, på med att ta fram ett 
beslutsunderlag för ett politiskt beslut.  

• Svar på skrivelse om Ängenäs m.m. 
Ordföranden och kommunchefen informerar om framtagen svarsskrivelse. Ordföranden  
får i uppdrag att överlämna svaret till frågeställaren på kommunstyrelsens uppdrag. 

 
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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§ 422    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Daniel Jensen (KD) rapporterar om möten angående framtida organisation/fusionering  
och vilka synpunkter som framförts för Melleruds kommuns räkning. Styrelsen har nu  
startat arbetet med en fusion. Jensen har även kontaktat andra förbund för eventuellt 
framtida samarbete. 

 
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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