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Information
Kan du inte närvara?
Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till
respektive partis gruppledare eller annan som partiet utsett.
Denna person ansvarar för att ersättare kallas och rapporterar detta till kommunkansliet –
e-post kommunen@mellerud.se eller telefon 0530-181 04 senast klockan 12.00
sammanträdesdagen.
Adressändring?
Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas
till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se.
Motioner
Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen
före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare
får motionären själv kopiera upp om den ska lämnas på sammanträdet.
Interpellation
En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan
12.00 fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den.
Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet senast klockan
12.00 dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt interpellationen få ta del av
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet hjälpa till med om du inte
själv har möjlighet.
Fråga
En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan
12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör
besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara
skriftligt.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller
telefon 0530-181 04.
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Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt aruode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2O2O och året ut att användas tilljulhälsning till äldre och
ensamma
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt aruode alternativt använda arvodet på det sätt den
förtroendevalde finner lämpligt.

Sammanfattning av ärendet
Berny Dahlberg (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt aruode på 200 kronor/fullmäktige-möte
från och med maj månad 2020 och året ut, Den samlade summan av detta används till att
sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre och ensamma målgruppen.

I samband med att Reglemente för ekonomiska ersättningar för föftroendevalda i Melleruds
kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, $ 46, infördes ett inläsningsarvode på
200 kronor/möte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som tjänstgör vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
Tidigare har något aruode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år,
Kommunfullmäktige har den 25 september 2019, 5 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta
besl ut fra mgå r arvodesbered n ingens överväga nden.
Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt
den förtroendevalde finner lämpligt,

Beslutsunderlag

o Motion,
o Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar.
. Arbetsutskottets beslut 2020-09-22,5 293,
. Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, S 226.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

g 226
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Dnr KS 2020/289

Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt aruode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2O2O och året ut att användas tilljulhälsning till äldre och
ensamma
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt aruode alternativt använda arvodet på det sätt den
förtroendevalde finner lämpligt.

Reseruationer
Ulf Rexefjord (SD) och Martin Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Berny Dahlberg (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktige-möte
från och med maj månad 2020 och året ut. Den samlade summan av detta används till att
sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre och ensamma målgruppen,

I samband med att Reglemente för ekonomiska ersättningar för föftroendevalda i Melleruds
kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, $ 46, infördes ett inläsningsarvode på
200 kronor/möte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som tjänstgör vid
kommu nfullmäktiges sammanträde.

Tidigare har något aruode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäKige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år,
KommunfullmäKige har den 25 september 2019, 5 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta
beslut framgår aruodesberedningens överväganden.
Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt aruode alternativt använda arvodet på det sätt
den förtroendevalde finner lämpligt.

Beslutsunderlag

r
.
.

Motion.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar.

Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, g 293.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt den
förtroendevalde finner lämpligt.

Utdragsbestyrka nde

des sign
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Sammanträdesdatum
2020-10-09

Kommunstyrelsen

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
rbetsutskottets avslagsförslag.
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Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2O2O och året ut att användas till julhälsning till äldre och
ensamma
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt aruode alternativt använda arvodet på det sätt den
förtroendevalde finner lämpligt.

Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Berny Dahlberg (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt aruode på 200 kronor/fullmäktige-möte
från och med maj månad 2020 och året ut. Den samlade summan av detta används till att
sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre och ensamma målgruppen.

I samband med att Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds
kommunantogs av kommunfullmäktige den 25 september 2019, S 118, infördes ett
inläsningsaruode på 200 kronor/möte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som
u nfu lmä ktiges sammanträde.

tjä nstgör vid komm

I

Tidigare har något aruode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år,
Kommunfullmäktige har den 25 september 2019, g 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för föftroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta
beslut framgår aruodesberedningens överväganden.
Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda aruodet på det sätt
den förtroendevalde finner lämpligt,

Beslutsunderlag

.
o

Motion,
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med
hänvisning till att det är upp till varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt
använda arvodet på det sätt den förtroendevalde finner lämpligt.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet avslår motionen.

Justerandes sig
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Kommunfullmäktige

Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2O2O och året ut att användas till julhälsning till äldre och
ensamma
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt den
förtroendevalde finner lämpligt.

Sammanfattning av ärendet
Berny Dahlberg (SD) föreslår ien motion den 19 april2020 att kommunfullmäktige beslutar
att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj månad 2020 och året ut. Den samlade summan av detta används till
att sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre och ensamma målgruppen.

I

samband med att Reglemente för ekonomrska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds
kommun antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2019, 5 118, infördes ett
inläsningsarvode på 200 kronor/möte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som
tjänstgör vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Tidigare har något arvode inte utgått, I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år,
Kommunfullmäktige har den 25 september 2019, S 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun, Av underlaget för detta
beslut framgår arvodesberedningens överväganden.
Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt
den förtroendevalde finner lämpligt.

Beslutsunderlag

.

Motion.

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas

till

Berny Dahlberg (SD

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
kommunen@mellerud.se

7

-[fELmDSKounnuru
--

-Komm

u

ffiot*-*,**

nstYrelsekontoret

20?0 -01'-

TATöb

I

?

q

Motion från SD'Mellerud

Med tanke på hur privatpersoner ställer upp och donerar, volontär arbetar och så vidare för de äldre
ensamsittandes skull borde det inte vara orimligt att politikerna som sitter i kommunfullmäktige drar sitt
stå

till stacken.

Att från politikernas sida visa lite omtanke kan knappast vara för mycket begärt.

Vi föreslår därför att:

Samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sift arvode på 20O kronorfullmäktigemöte från och
med Maj månad 2020 och året ut.
Den samlade summan av detta används

till att sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre

och ensamma målgruppen.

2020-o4-L9
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Dnr KS 20201593

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens 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 utfallför perioden och prognos på
årets utfall, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens må|.

Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 2,9 mkr, varav samhällsbyggnadsförvaltningen 0,9 mkr och kommunstyrelsens förualtning 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-l9 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

. Delårsboklut 2020-08-31 och Prognos 712020 för KF och KS.
o Komm nstyrelseförua ltn ngens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, g 307.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, 9223.
u

i
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09
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Dnr KS 20201593

s 223

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag ti ll beslut
Kommunfullmä ktige 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

må1.

Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 2,9 mkr, varav samhällsbyggnadsförualtningen 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

.
.
o

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för KF och KS.
Kom m u nstyrelseförva ltni ngens tjä nsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-06,5 307.

Förslag

till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 20201593

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning har utarbetat ett delårsboklut
till och med 2020-08-31. I rappoften presenteras ekonomiskt utfall för perioden och prognos på
årets utfall, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens må1.

Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 2,9 mkr, varav samhällsbyggnadsförvaltningen 0,9 mkr och kommunstyrelsens förualtning 2,0 mkr, För affärsverkamheten prognostiseras ett underskott med 0,4 mkr. Affärs-verksamhetens resultat
redovisas som en fordran respeKive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar
inte resultatet.
Av kommunstyrelsen 12 nämndmål bedöms Wå 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

o
o

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för KF och KS.
Komm unstyrelseförva ltn i ngens 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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1 (1)

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 21 2O2O för
kom munfu llmäktige och kom munstyrelsen
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner rappoften

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 må|.

Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 2,9 mkr, varav
samhällbyggnadsförvaltningen 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 Wå 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

o

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@ mellerud.se

Beslutet skickas till
Förva ltn i ngsekonom kom m u nstyrelsens förva ltn ing
Förva ltn i ngsekonom sa m hä lsbygg nadsförva ltn i ng
I

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u nstyre lseförva ltn

Äneruoe

i

n

2020-70-74

ge n

g

Dnr KS 20201273

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kom m

unfullmäktige beslutar att

1. godkänna rapporten för Melleruds kommun.

2, godkänna övriga nämnders rapporter.
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 +!,7 mkr bättre än budget,
Resultatförbättringen från prognos lmed 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-tt,3 mkr, varav
socialnämnden -7,1mkr 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.

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
Årets nettoinvesteringar beräknas

fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån, undantag för två av de finansiella
målen. Med detta som utgångspunkt uppnås god ekonomisk hushållning.
Kommunens revisorer har den 12 oktober 2020 överlämnat revisorernas bedömning av
delårsrapporten,

Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2020, $ 224, 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.
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

i

n

2020-to-14

gen

Beslutsunderlag

. Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för Melleruds kommun
. Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för BN, KUN och SN.
. Komm nstyrelseförualtn ngens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, S 308.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, 5224.
o Revisionsrapporten Granskning av delårsrapporten 2020-08-31,
u

i

BILAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

9224

sida

r5

Dnr KS 20201273

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för Melleruds kommun
Komm unstyrelsens förslag
Kom m unfullmä

till beslut

ktige beslutar att

1. godkänna rapporten för Melleruds kommun,

2. godkänna övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besl utar 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.
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.

3. uppdra till

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rappofter.
Årets resultat beräknas till +74,7 mkr, vilket är

+I,7 mkr bättre än budget.

Resultatförbättringen från prognos lmed 17 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna (6 mkr), ytterligare tillskott av generella statsbidrag (3 mkr) och bättre
skatteunderlagsprogos med (B 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-tt,3 mkr, varav
socialnämnden -7,L 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 for verksamheten uppnås tre helt, åtta delvis och
Wå uppnås inte. Av de fyra finansiella målen uppnås Wå. 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'
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ragsbestyrka nde

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

sida
16

Beslutsunderlag

. DelårsboKlut 2020-08-31 och Prognos 212020 för Melleruds kommun.
. Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för BN, KUN och SN.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, 5 308.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänner rappoften 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
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet skickas

till

Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunchefen
Förualtningscheferna

Utdragsbestyrka nde

n
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-06

sida
9

Dnr KS 2020/273

s 3o8

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2. godkänner övriga nämnders rappofter.
Komm unstyrelsen besl utar att
1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att detfinns en hög riskför 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 raPPofter.
Ärets resultat beräknas till +L4,7 mkr, vilket är +L,7 mkr bättre än budget.
Resultatförbättringen från prognos lmed 17 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna (6 mkr), ytterligare tillskott av generella statsbidrag (3 mkr) och bättre
skatteunderlagsprogos med (B 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 innebä r lägre skattei ntäkter'
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på-11,3 mkr, varav
socialnämnden -7,L 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'
Ärets 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
Wå uppnås inte. Av de ffra finansiella målen uppnås två. I budgeten för 2020 beslutade
fullmåktige, på grund av den höga investeringsnivån, undantag för Wå av de finansiella
målen, Med detta som utgångspunkt uppnås god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

.
.
.

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för Melleruds kommun.
Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för BN, KUN och SN'
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Utd

sign
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ragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL

Komm unstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-06

Förslag

sida
10

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2.

godkänner övriga nämnders rapporter.

Kom m u nstyrelsen besl uta r att

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige attdetfinnsen hög riskföratt samtliga nämnderinte
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.

Utdragsbestyrka nde
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2020-09-28

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 20201273

1 (2)

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kom m unful I mäktige beslutar

att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsen besluta r att

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att detfinns en hög riskför 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.

+I4,7 mkr, vilket är +I,7 mkr bättre än budget.
Resultatförbättringen från prognos lmed L7 mkr beror på lägre budgetunderskott för

Årets resultat beräknas till

nämnderna (6 mkr), ytterligare tillskott av generella statsbidrag (3 mkr) och bättre
skatteunderlagsprogos med (B 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,L 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
Wå uppnås inte, Av de fyra finansiella målen uppnås två, I budgeten för 2020 beslutade

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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kommunen@mellerud.se
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-09-28

Diarienummer

Sida

KS 20201273

2 (2)

fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån, undantag för två av de finansiella
målen. Med detta som utgångspunkt uppnås god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag

.
.

Delårsrapport 2020-08-31 och Prognos 212020 för Melleruds kommun
Delårsrapport 2020-08-31 och Prognos 212020 för BN, KUN och SN.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0s30-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Samtliga nämnder
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
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i

n

2020-70-t4

gen

4

Dnr KS 20LBl64t

Slutredovisning av projekt Föruäru av del av fastigheten Bråna 4:1
(Bråna Sjöskog)
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projeK 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

r Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, 5 150
o Slutredovisning,
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, S 318,
o Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, g 2L7.

21

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

g2r7

sida
6

Dnr KS 20LB|64L

Slutredovisning av projekt Föruärv av del av fastigheten Bråna 4:1
(Bråna Sjöskog)
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Föruärv 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

.
.
.
r

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, 5 150
Slutredovisning.
Sam hällsbygg nadsförualtni ngens tjä nsteskrivelse,
Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, 5 318.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv del av Bråna 4:1 och
avslutar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utd ragsbestyrkande
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm unstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2020-10-05

rbetsutskott

318

S

sida
20

Dnr KS 20LB{64L

Slutredovisning av projekt Föruärv 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 jordförväruslagen.

Beslutsunderlag

.
.
o

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, 5 150
Slutredovisning.
Sam häl lsbygg nadsförvaltn ingens tjä nsteskrivelse.

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

Utdragsbestyrkande

sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhäl lsbygg nadsförvaltni ngen

Datum
2020-08-31

KOMMUN

Diarienummer

Sida

KS 2018/641

1 (1)

Kommunfullmä ktige/Kommunstyrelsen

Slutredovisning av proiekt Förvärv del av fastigheten Bråna 4:1
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 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

.
.
o

Kommunfullmäktiges beslut KS 2018/641,252 S 150
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Lena Francke
Förvaltningsekonom

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom sam hällsbygg nadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförva ltn

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

i

n

gen

24

kommunen@mellerud.se

Slutredovisning
Projektets namn

Förvärv del av Bråna 4:1
Projektnummer

8410

Beslut
Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning

KS 2018/641,252 S 150

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
jordförvä rvslagen.

Ar 2018

Ar 2019

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

-12 700
'1

100 000

I

Ar

2O20

Summa

-21 531

900 000

1

1 000 000
0

Omdisponering

0
0
0
0

Kostnader

-1 112700

-9 908 831

-90 424

-11

1'1

1 955
0

Summa

-21 531

-12 700

Projektet avslutas

-111 955

2020-o8-31
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SAM

MELLERUDS KOMMUN

M

ANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Kommu nfullmäktige

s lso

sida

55

Dnr KS 2OL8/64L.252

Förvärv av del av fastigheten Bråna 4zL t Melleruds kommun
Kommu nfullrnäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna förslag till köpeavtalettill fastigheten del av Bråna 4:l iMelleruds
lortnun till en [öpeskilling av totalt 11 Miljoner svenska kronor (elva miljoner
svenska kronor,
2, uppdra till kommunstyrelsens ordforande och kommunchef att underteckna
köpeavtalet.
3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 201-8
med 1,1 Mnkr (handpehning) och investeringsbudgeten för 2019 med 9,9 Mnkr'

Sammanfattning av ärendet
Del av fastigheten Bråna 4:1, Bråna Sjöskog, utgörs av totalt 77,5ha. som ligger
vid Vänern i anslutning tilt Vita Sandars Camping' Den största delen utgörs av
samlad skogsmark, Fastigheten kan beskrivas som följande:
r 64 ha produktiv skogsmark

r
o
.

14 ha vattenområde
A,4 ha våg och kraftledning

7,1övrig landareal, inkl. 13 bostadstomter
2018 lades del av Bråna 4:! ut till försäljning. Skogsmarken (64 ha) taxerades
2077 til15,341 Mkr,

Fastigheten berörs av ytvatt-enskydd och strandskydd mot Vårnen, På fastigheten
finns-det detaljptanerai område för bostäder, som idag berÖr tre olika fastigheter.
Detaljplanen vlta Sannai Idrnudden vann lagakraniOtl-t0-31. På del av aråna
4:l finns det idag 13 stycken osålda bostadstomter som är anslutna till kommunalt
vatten och avlopp. Fastigheten har en del av samfålligheten -Bråna GA:2 som utgörs
naturområde it.m. inom det detaljplanelagda området'
å"

"åg"r,

Tomterna är inte underhållna och idag växter det sly och dylikt. Vid ett fastighetsförvårv bör dessa iordningstållas.
Fastigheten belastas enligt fastighetsregistret av servitut för båtplats och
bilpaikering för den yttre delen av Örnudden samt servitut för kraft- och
vattenledning.
Ett nyttjanderättsavtal har funnits på aet av fastigheten till Melleruds kommun
för stälplatser av husbilar och ävenlyrsgolf i anslutning till campingen'.Avtalet.är
uppsagt av fastighetsågaren (diarienummer KS 2018/3L9.261) och hade en ärlig
intäkt på so tt<r.
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Det finns ett anläggningsarrende på markområde om 100 m2 för placering av
kommunikationsutrustning omfattande bland annat teknikbod och ett 20 m torn
(mobiltelemast). Avtalet l6per ut 2025-03-31 och ska sägas upp minst 12 månader
iöre avtalstidens utgång. Annat fall är avtalet iörlängt med 3 år varje gång,
Arrendeavgiften utgör 15 tkr/år
Det finns ett nyttjanderättsavtal till fastigheten Bråna 4;12 som har rätt att nyttja
mark för Uåthus och brygga. Någon ersättning för nyttjanderätten finns inte.

Jakten är upplåten muntligt till fram till 2019-06-30, säljaren förbehåller sig
intäkten av jakten till 2019-06-30.
Det finns ett strandskyddsföreläggande kopplat till fastigheten för en brygga.
Förelåggandet har inget vite rnen åtgård kommer behöver göras av köparen'
Ett förvärv av fastigheten år av strategisk betydelse för Melleruds kommun.
Vita Sandars camping har idag en belåggning på ca 120 000 gästnätter och har
under några år ökat. Med ett fastighetsförvärv möjliggörs utveckling av campingen
Husbilsparkering, äventyrsgof, parkeringar, tennisbanor och utökad yta fcir
camping skulle möjliggöras både norrut mot Vita Sannarvägen och västerut.
Besöksnäringen i Sverige blir en allt viktigare näringsgren och i synnerhet för
Melleruds kommun där turismen och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla
för kommunen,
I Melleruds fördjupade översiktsplan växer Mellerud österut mot Vänern. Likaså i
det arbete som just nu håller på att tas i fram i det nya översiktsplanarbetet för
Översiktsplan Melleruds kommun nu-2030.
Kommunen erbjuder i dagsläget lediga tomter att bygga bostäder på runt om i
Mellerud. Dock äger kommunen inga tomter istrandnära lågen. Med ett köp^skulle
Melleruds kommun förvärv 13 bostadstomter istrandnära läge som skulle gå till
försäljning.
Bråna Sjöskog utgör även ett mycket fint rekreationsområde för invånare och
besökare i Me-llerud med sin nårlret till Vårnen och vacker natur. Många,strövstigar
leder genom skogen och i anslutning till campingen finns ett motionsspår'
Motionsspåret och strövstigar skulle med ett förvärv av fastigheten vara enklare
att underhålla och utveckla.

Beslutsunderlag
r Köpeavtal del av Bråna S-jöskog
. Detaljplan Vita Sannar- Ornudden
r Förteckning servitut
r Nyttjanderättsavtal

r Anläggningsarrende
o Uppsagt arrendekontrakt
. Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, I
e

394.
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, S 229'

Utd ragsbestyrka nde
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till beslut på sammanträdet

Roland Björndahl (M): Bifall

till kornmunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna förslag till köpeavtalet till fastigheten del av Bråna 4:1 iMelleruds
kommun till en köpeskilling av totalt 11 Miljoner svenska kronor (elva miljoner
svenska kronor.

2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna
köpeavtalet.

3. kostnaden finansieras genorn en utökning av investeringsbudgeten för 2018

med 1,1 Mnkr (handpenning) och investeringsbudgeten för 2019 med 9,9 Mnkr

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

Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsens ordföra nde
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun, antagande
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun
enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud.
Möjligheterna att uWeckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen.
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den
seruice 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 uUeckling 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 detaljpla nens genomförande.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, g L24, 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

r Detaljplan för Bråna 4:2 m.fl. Vita Sandars camping i Mellerud (antagandehandling).
. Fastighetsföfteckning
. Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, g 124.
o Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, 5 303.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, g 22I.
BILAGA + Arbetsmaterial
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Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun' antagande
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun
enligt föreligga nde förslag.

Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål for 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
seruice 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 uWeckling 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, S L24, aft

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 4:2m.fl. Vita Sandars camping i Mellerud (antagandehandling)
o Fastighetsföteckning
r Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, S L24.
. Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, g 303.
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Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun
enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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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 besökmål 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
seruice 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 2020,9 L24,

aft

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

o
o
.
o

Detaljplan för Bråna 4:2 m.fl. Vita Sandars camping i Mellerud (antagandehandling).
Fastighetsföfteckning
Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, g I24.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande
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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.

Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun antagandehandling
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan for Vita Sandars camping i Melleruds
kommun enligt föreliggande förslag,

Sammanfaftning 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
motions- och promenadstigar att förbättras.

Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning 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 uområden på plankartan kan justeras. Mindre förändringar av u-områdenas lägen bedöms
vara av ringa betydelse för detaljplanens genomförande.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, S

I24,

afr.

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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2 (2)

Beslutsunderlag

.
r
.

Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun (antagandehandlingar).
Fastighetsförteckning (skickas endast ut till ledamöter/ersättare).
Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, S I24.

Karl Olof Petersson

Jonas Söderqvist
GIS- och kartingenjör

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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2020-08-26

Byggnadsnämnden

s 124

Dnr 2018.298.214

eRÅNn 4:2 Hy detaljplan för Vita Sandars camping

Antagandehandling
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar att godkåinna granskningsutlåtandet.

2. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanens antagandehandling med
ungefärligt inlagda u-områden för Vattenfalls ledningar.
3. Byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmåktige att, efter att exakta
u-områden är inlagda, anta detaljplanen för Vita Sandars camping.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Frida Norenby i handläggningen av ärendet'

Sammanfattning au årendet
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 stiills helt nya krav, dels på den
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppståillning av husvagnar och villavagnar.
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bor
möjlighetema 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 campinganläggning
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 gmnskningsperiodens 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.

Beslutsunderlag
- DetaUplaneförslag för Vita Sandars camping (Antagandehandling)'
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Skäl för beslutet
5k,ap.27 $ Plan- och bygglagen.

Avgift
Kostnaderna hanteras inom kornmunens avsatta medel för upprättande av
deta$planer.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

^""ry
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Svar på remiss om Ätgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud
Kommunstyrelsens 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+l-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 tätott 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 förkoftats väsentligt och
ett remissvar ska vara Trafikverket tillhanda senast 1 november 2020.

Beslutsunderlag
Rem iss Ätgä rdsva lsstud ie

väg E45 Vänersborg-Mel lerud

Missiv,
Förslag till yttrande från Melleruds kommun.
Komm

u

nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, 5 304.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, g 222.
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Svar på remiss om Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av "Ätgärdsvalsstudie 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 tillen 2+l-väg med en målhastighet på 100 km/h.
Det första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÄVS), 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.
o Missiv.
. Förslag tillyttrande från Melleruds kommun.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, 5 304,
Förslag

till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av "Åtgärdsvalsstudie E45
Vänersborg-Mellerud" i enlighet med bilaga.
Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg iyttrandet:
Melleruds kommun ser det som angeläget att trafiksäkerhetshQ'ande åtgärder för fotgängare
uppmärksammas och vidtas för befintliga vägar (E45 och Lv 166) genom tätoften redan

i

nuläget

Beslutsgång

I

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Beslutsgång 2
Ordförande frågar därefter på förslaget på tillägget i yttrandet och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Juste

Utdragsbestyrka nde

sign
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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 lararvarande sträckan
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud tillen 2+l-väg med en målhastighet på 100 km/h.
Det första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÄVS), vilken
initierades 2018.
Under våren 2020 tog kommunfullmäktige i Mellerud beslut om sitt ställningstagande angående
förbifarter kring Melleruds tätort och Erikstad.
Trafilcverkets arbete med åtgärdsvalsstudien är nu ute på remiss och ger kommunen möjlighet
att inkomma med synpunKer 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

o
.
o
o

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 "Ätgärdsvalsstudie E45 Vänersborg-Mellerud" i enlighet med bilaga.

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande

ndes sign
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Kommunfullmäktige

Svar på remissen Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av 'Atgärdsvalsstudie 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+l-väg med en målhastighet på 100 km/h. Det
första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÄVS), 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

o
r
r

Remiss Ätgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud.
Missiv.
Förslag till yttrande från Melleruds kommun,

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Ätgärdsvalsstudien har upprättats av Trafikverket för väg E45 på sträckan Vänersborg till
Mellerud. Ätgärdsvalsstudien syftar till att ta fram trafikslagsövergripande åtgärder som medför
ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. E45, delen Vänersborg (Båberg) - Mellerud (Blomskorsningen) är ett prioriterat stråk for näringslivets transporter, arbetsresor, kollektivtrafik, och
är primär väg för transport av farligt gods. Vägen är också associerad till det europeiska TEN-Tnätverket. Delsträckan är den sista delen av E45 inom Västra Götaland som inte har mötesfri
landsväg som standard. Sträckan har varit diskuterad under mycket lång tid, och det finns bland
annat en förstudie frän 2002 och en ej avslutad vägplan från 2018 som har använts som
underlag för åtgärdsvalsstudien. Studien har också uppmärksammat tidigare ej behandlade
problem:

.

Behov av lokal-/omledningsvägar, då sådana helt saknas på stor del av sträckan och då
långsamtgående fordon (framförallt jordbruksfordon och -redskap) i det jordbrukstäta
området inte har andra vägar att ta sig ut på sina marker. Delsträckan har ca 200
anslutningar på en sträcka av ca 40 km.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776
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Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Skyfallskartering har gjorts, vilken visar på behov av utbyte av vägtrummor för att undvika
översvämningar.

Åtgärdsvalsstudiens syfte har varit att se hur byggande av 2+L i befintlig sträckning bäst kan
göras, samt att uppnå en med övriga intressenter gemensam syn på problem, behov och må|,
samt att föreslå åtgärder enligt fyrstegsprincipen på kort, och lång sikt, I utredningens direktiv
finns angivet att studien ska utreda hur 2+l-väg kan byggas på sträckan, och studien har
därför inte utrett andra alternativ. Åtgärdsvalsstudien ska utgöra underlag för att pröva sträckan
mot nationell infrastrukturplan för finansiering, som i dagsläget saknas.
Arbetsprocess

Arbetet med studien initierades av Trafikverket 2018 och har varit organiserad med en intern
styrgrupp hos Trafikverket, en projektgrupp med tjänstemän och politiker från både
Vänersborgs och Melleruds kommuner. Särskilda möten har hållits med Brålanda
köpmannaförening, Melleruds köpmannaförening, LRF, Norra Älvsborgs räddningsförbund samt
Västtrafik. En workshop har genomföfts där ovan nämnda representanter har bjudits in. Efter
workshoparna har åtgärder beräknats och effektbedömts.
Kommunfullmäktige i Mellerud beslutade den22 april 2020 sitt ställningstagande som kortfattat
innebar att de förordar en förbifart både utan för Erikstad och Melleruds tätort.
Åtgärdsvalsstudien är nu ute på remiss och ovan nämnda intressenter ges möjlighet att
inkomma med synpunkter på utställt förslag. På grund av ändrade förutsättningar för
prövningsprocessen mot nationell infrastrukturplan har remisstiden förkoftats väsentligt och ett
remissvar ska vara Trafikverket tillhanda senast 1 november 2020,
Remissmaterial
Remissmaterialet innefattar en nulägesbeskrivning där vägens brister konstateras. Utifrån
Trafikverkets angivna direktiv om en 2+I-väg och vad de samhällsekonomiska kalkylerna visat
har en åtgärdslista tagits fram. Ätgärdslistan innehåller kostnadsuppskattningar och delas upp i
åtgärder som kan genomföras på kort respektive lång sikt. Sammantaget är ombyggnationen
kostnadsbedömd till 1,8 miljarder kronor.
Remissmaterialet stämmer till stora delar överens med vad kommunfullmäktige i Mellerud
yttrade sig i våras. Däremot finns fortsatt en oenighet vad avser förbifart Erikstad där angivet
förslag är en ombyggnation till 2+l-väg i nuvarande sträckning.

Karl Olof Petersson

Maria Wagerland

Kommunchef

Tillväxtchef
maria.wagerland@mel lerud.se

Beslutet skickas

till

Trafikverket
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Trafikverket
40533 Göteborg

Yttrande över remissen Åtgärdsvalsstudie väg E45
Vänersborg-Mellerud
Melleruds kommun tycker att remissmaterialet för åtgärdsvalsstudien E45
Vänersborg-Mellerud är väl genomarbetat. Kommunen har under arbetets gång
varit en delaktig part och fått inkomma med synpunkter främst vad avser
förbifarter kring Melleruds tätort och Erikstad.

Den22 april 2020 tog kommunfullmäktige i Mellerud beslut enligt följande punkter:

1.

under förutsättning att hastigheten sätts till 70 km/h eller högre för en
utbyggd genomfartsled med nuvarande sträckning, förorda en förbifart
utanftir Melleruds tätort.

2.

mot bakgrund av att Melleruds tätort växer österut, ftirorda att en förbifaft
väster om Melleruds tätott lokaliseras så nära tätorten som möjligt.

3.

förorda en förbifaft utanför Erikstad.

Vidare anser Kommunfullmäktige att sträckningen ska förläggas optimalt avseende
de areella näringarna och de boendes situatr'on i områdena.

Trafikverket har hörsammat kommunens viljeinriktning vad avser förbifart utanför
Melleruds tätort. Det nämns i remissmaterialet att en exakt placering av förbifaften
får studeras närmare vid framtida utredningar och poängteras görs att kommunens
önskan är av största vikt. Detta ser Melleruds kommun som positivt.
Melleruds kommun ser det dock som angeläget att trafiksäkerhetshöjande åtgärder
för fotgängare uppmärksammas och vidtas för befintliga vägar (E45 och Lv 166)
genom tätoden redan i nuläget.
Angående förbifart Erikstad nämns i remissmaterialet att kommunens vilja har varit
att verka för en genomfartsled i befintlig sträckning till förmån for
verksamhetsutveckling jämte vägen och bevarandet av jordbruksmark. Det
stämmer att kommunen i samrådsversionen av översiktsplanen inte hade med
vägreseruatet. Däremot har kommunen sedan dialog först togs med Trafikverket
verkat för en förbifart även i Erikstad, vilket samstämmer med förstudien från 2002
som anser det nödvändigt för att en planskild korsning mellan E45 och järnvägen
ska vara möjlig, Detta konkretiseras även av kommunfullmäktiges
ställningstagande och utställningsförslaget av översiktsplanen. I remissmaterialet
nämns att en breddning till 2+1 på befintlig väg skapar en ökad barriäreffekt och
bullerstörning samt försämrad luftkvalitö, Dessutom kommer in- och utfafter i

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltnrngen
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5502-2776
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Erikstad behöva stängas. Med detta som grund står Melleruds kommun fast vid sitt
tidigare ställningstagande, att förorda en förbifart utanför Erikstad.
Som ett första steg i arbetet mot att värna om de areella näringarna föreslås

i

remissmaterialet att byte av mark lantbrukarna emellan är en viktig åtgara på kort
sikt. Melleruds kommun ser detta som en bra första åtgard och som tillsammans
med parallellvägar till E45 förhoppningsvis kan komma att stärka lantbruket trots
ombyggnationen.

Det nämns inget direkt om anslutningar (av- och påfarter) till Melleruds tätort, var
dessa kan hamna och hur många. Detta är något som skulle kunna utvecklas i
studien eftersom det är av stor vikt för kommunen att strategiska anslutningar
finns till exempelvis centrum och järnvägsstationen.

I övrigt har kommunen under arbetets gång påvisat att det är av stor vikt att
arbetet med ombyggnationen påbörjas söderifrån och det ses som positivt att
sträckan mellan Erikstad och Mellerud inryms i etapp 3.
Slutligen ser kommunen fram emot en fortsatt tät dialog med Trafikverket inom
ramen för denna studie samt det framtida arbetet med planering, projektering och
utförande av ombyggnationen av E45 Vänersborg - Mellerud.

Karl-Olof Petersson
kommunchef

Morgan
Andersson
kommu nstyrelsens ordföra nde
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Enligt sändlista

Remiss
AtgarOsva lsstud ie Väg E45, Vä ners borg -Mel lerud
Bakgrund
Väg E45, delen Vänersborg (Båberg) - Mellerud (Bloms-korsningen) är ett
prioriterat stråk för näringslivets transporter, arbetsresor, kollektivtrafik, och är
primär väg för transport av farligt gods. Vdgen är också associerad till det
europeiska TEN-T-nätverket. Delsträckan är den sista delen av E45 inom Västra
Götaland som inte har mötesfri landsväg som standard. Sträckan har varit
diskuterad under mycket lång tid, och det finns bl a en förstudie från zooz och en
oftirdig arbetsplan från ca zorS som har använts som underlag. Studien har också
uppmärksammat tidigare ej behandlade problem:
a

a

Behov av lokal-/omledningsvägar, då sådana helt saknas på stor del av
sträckan och då långsamtgående fordon (framförallt jordbruksfordon och
-redskap) i det jordbrukstäta området inte har andra vdgar att ta sig ut på
sina marker. Delsträckan har ca 2oo anslutningar på en sträcka av ca 40
km.
Slqrfallskartering har gjorts, vilken visar på behov av utbyte av
vägtrummor för att undvika översvämningar.
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Åtgärdsvalsstudiens s5,{te har varit att se hur byggande av 2+L i befintlig
sträckning bäst kan göras, samt att uppnå en med övriga intressenter gemensam
syn på problem, behov och mål, samt att föreslå åtgärder enligt firrstegsprincipen
på kort, och lång sikt. I utredningens direktiv finns angivet att studien ska utreda
hur z+r-väg kan byggas på sträckan, och studien har därför inte utrett andra
alternativ. Åtgärdsvalsstudien ska utgöra underlag för att pröva sträckan mot
nationell infrastrukturplan för finansiering, som i dagsläget saknas.

Arbetet med studien initierades av Trafikverket zorS och har varit organiserad
med en Trafikverksintern styrgrupp, en projektgrupp med tjänstemän och
politiker Vdnersborgs och Melleruds kommuner. Särskilda möten har hållits med
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Brålanda köpmannaförening, Melleruds köpmannaförening, LRF, Norra
:ilvsborgs räddningtörbund samt Västtrafik. En workshop har genomförts där
representanter för olika perspektiv har bjudits in. Efter workshoparna har
åtgärder beräknats och effektbedömts.

Remissmaterialet
Materialet består av en rapport som beskriver nuläge, brister, arbetsprocess och
förslag till åtgärder på kort och lång sikt. Åtgärdsvalsstudien ger förstag på
inriktning och rekommendationer och översänds nu för synpunkter. P g a
ändrade förutsättningar för prör,'ningsprocessen mot nationell infrastrukturplan
har remisstiden tyvärr fått förkortas väsentligt, men då samtliga deltagare visat
stort engagemang och varit djupt involverade i studien så är den redan väl känd,
och Trafilorerket bedömer det som viktigt att studien kan avslutas i tid för att
kunna prövas mot nationell infrastrukturplan snarast.

Remissvar
Trafikverket önskar svar senast t november 2o2o.
Svar skickas med e-post till boel.olin@trafikverket.se eller med post
lirendemottagningen, Region Väst, Box 8ro, 78r z8 Borlänge. Ange
ärendenummer TRV zorS / tzsz 6.

till

Med vänliga hälsningar

Jörgen Ryding

Boel Olin

Chef Utredning

Projektledare för
åtgärdsvalsstudien

Trafikverket region Väst
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Sändlista
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Västtrafik
Fyrbodals kommunalförbund
Vänersborgs kommun

Melleruds kommun
Västsvenska Handelskammaren
Sveriges Åkeriföretag

Rädctningstjänsten Norra lilvsborg
Västra Militärregionen
Försvarsmakten Högkvarteret
Svenska Jägareförbundet

LRF
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

gen

2020-70-74

ARENDE 7

Dnr KS 2020/550

nträdespla n för komm unfullmä ktige, komm u nstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoräd 2O2l

Sa m ma

Kommunstyrelsens förslag
Komm

u

till beslut

nful mä ktige faststä I ler sammanträdespla n 202 1 en I igt följa nde
I

:

Kommunfullmäktige

januari
Ons24 februari
Ons 24 mars
Ons 27

april
Ons 26 maj
Ons 22 juni
Ons 21

Ons 22

september

Ons 19 oKober
Ons 17 november
Ons 15 december

Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2020, g 227, atfastställa sammanträdesplan
202L för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt
föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäKige ska hållas.
Enligt 5 $ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan, Av 25 $ i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

r
.
r

Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse med bilaga

Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, 9 294.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, g 227.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

E 227

sida
20

Dnr KS 20201550

för kom m u nfu I lmä ktige, komm u nstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2O2L
Samma nträdesplan

Kommunstyrelsens förslag
Kom m

u

nful lmä

till beslut

Kige faststä ler sam manträdespla n 202 1 en igt följa
I

I

nde

:

Kommunfullmäktige

januari
Ons 24 februari
Ons 24 mars
Ons27

april
Ons 26 maj
Ons 22 juni
Ons

2l

Ons22

september

Ons 19 oktober
Ons 17 november
Ons 15 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 202L för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen

januari
Ons 10 februari
Ons 10 mars

april
Ons 5 maj
Ons 9 juni

Komm unstyrelsens

arbetsutskott

Ons 13

januari
Tis 26 januari
Tis 9 februari
Tis 23 februari
Tis 9 mars
Tis 23 mars
Tis 12

Kom m unstyrelsens
Mån 8

augusti
Ons B september
Ons 11

Ons 7

Ons 6 oktober
Ons 2 november

Ons 1 december

Tis 6 april

Tis 10 augusti

Tis 5 oktober

Tis 20 aPril

Tis 24 augusti

Tis 19 oktober

Tis 4 maj

Tis 7 september

Tis 2 november

Tis 25 maj

Tis 21 september

Tis 16 november

Tis B juni

Tis 30 november

Tis 22 juni

Tis 14 december

arbetsutskott (ekonom i)

mars

Tis 4 oktober

Tis 6 april

Tis 5 oktober

Tis 9 mars

Miljö- och hälsorådet
Mån 15

februari

Mån 17 maj

Mån 13

september

Mån 6 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 g kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas,
Enligt 5 g i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
:fullmäKige godkänd sammanträdesplan. Av 25 $ i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

n

T.

l-

Utd

48

ragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

sida
2L

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.
o Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, g 294.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

Kom m unfu I lmä ktige faststäl

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

ler samma nträdesplan 202 1 en ligt föreligga nde förslag.

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 202L för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Utdragsbestyrkande

sign
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsens

a

rbetsutskott

s 294

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-22

15

Dnr KS 20201550

Sam manträdesplan för kom m unfu I lmä ktige, komm u nstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoräd 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kom m unfu

ll

mä

ktige faststäl ler samma nträdespla n 202 1 en igt följande :
I

Kommunfullmäktige

januari
Ons 24 februari
Ons 24 mars
Ons 27

april
Ons 26 maj
Ons 22 juni
Ons 21

Ons 22

september

Ons 19 oktober
Ons 17 november
Ons 15 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2021för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen

januari
Ons 10 februari
Ons 10 mars

april
Ons 5 maj
Ons 9 juni

Komm unstyrelsens

arbetsutskott

Ons 13

januari
Tis 26 januari
Tis 9 februari
Tis 23 februari
Tis 9 mars
Tis 23 mars
Tis 12

Kom m unstyrelsens
Mån 8

augusti
Ons B september

Ons 7

Ons 11

Ons 6 oktober
Ons 2 november

Ons 1 december

Tis 6 april

Tis 10 augusti

Tis 5 oktober

Tis 20 april

Tis 24 augusti

Tis 19 oktober

Tis 4 maj

Tis 7 september

Tis 2 november

Tis 25 maj

Tis 21 september

Tis 16 november

Tis

B

juni

Tis 30 november

Tis 22 juni

Tis 14 december

arbetsutskott (ekonomi)

mars

Tis 6 april

Tis 4 oktober
Tis 5 oktober

Tis 9 mars

Miljö- och hälsorådet
Mån 15

februari

Mån 17 maj

Mån 13

september

Mån 6 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas,

Justerandes

50

Utdragsbestyrkande

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyrelsens arbets utskott

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-22

16

Enligt 5 g i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 $ i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

r

Kommunstyrelseförvaltningens

Förslag

tjänsteskrivelse med bilaga.

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021
enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 202L för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag.

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

lustera

Utd ragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm

KOMMUN

u

nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2020-09-02

Diarienummer

Sida

KS 2020/550

1 (3)

Kommunstyrelsen

Sa m ma nträdesp la n för kom m u nfu I I mä ktige, kom
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2021.

Förslag

m u nstyrelsen,

till beslut

Kommunfullmä ktige fastställer sammanträdesplan 2021 enligt följande:

Kommunfullmäktige

januari
Ons 24 februari
Ons 24 mars
Ons 27

april
Ons 26 maj
Ons 22 juni
Ons 21

Ons 22

september

Ons 19 oktober
Ons 17 november
Ons 15 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 202I för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen

januari
Ons 10 februari
Ons 10 mars
Ons 13

Kom m unstyrelsens

januari
Tis 26 januari
Tis 9 februari
Tis 23 februari
Tis 9 mars
Tis 23 mars
Tis 12

april
Ons 5 maj
Ons 9 juni

augusti
Ons B september

Ons 7

a

Ons 11

Ons 6 oktober
Ons 3 november

Ons 1 december

rbetsutskott

Tis 6 april

Tis 10 augusti

Tis 5 oktober

Tis 20 april

Tis 24 augusti

Tis 19 oktober

Tis 4 maj

Tis 7 september

Tis 2 november

Tis 25 maj

Tis 21 september

Tis 16 november

Tis

B

juni

Tis 30 november

Tis 22 juni

Tis 14 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Mån B

mars

Tis 4 oktober

Tis 6 april

Tis 9 mars

Tis 5 oktober

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltn

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

i

n

gen

kommunen@mellerud.se
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-09-02

Diarienummer

Sida

KS 2020/ss0

2 (3)

Miljö- och hälsorådet
Mån 15 februari

Mån 17

maj

Mån 13

september

Mån 6 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 $ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 $ i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

o

Kalender 2021,

Karl Olof Petersson

Ingrid Engqvist

Kommunchef

Chefssekreterare
0530-181 04
ingrid,engqvist@mellerud.se
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u nstyre lsefö rva ltn

Änrnor

i

n

2020-ro-14

ge n

g

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska foftsätta

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 $ bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion
Motion om att det ska bli
avgiftsfritt att lämna sopor
för privatpersoner vid
H un nebyns återvin ningscentral samt att öppettiderna ses över för ökad

Dnr

Inkom

K520171464 2017-08-15

Inlämnad av

Aktuell status

Anette Levin

Utreds av samhällsbyggndstörvaltningen

(L)

tillgänglighet
K520L71733 20t7-12-20
Motion om att ingen
enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha ansvar för
fler än 25 medarbetare
Motion om plan för
uWecklingen av lekoch aktivitetsplatser

KS 2018/12s 20LB-02-20

Motion om att utreda

KS 2018/s19 20LB-08-27

möjligheterna att inrätta/

Motion om att Melleruds
kommun upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt

Daniel Jensen
(KD)

lörgen Erikson
(KrM)

bygga ett säkert och tryggt
sätt att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om att hela
Äsensbruk ska leva

Utreds av kommunRoland Björndahl
styrelseförvaltn i ngen
(M)

KS 20201250 2020-04-09

KS 2020/288 2020-04-23

56

N4ichael Melby

Is)

Utreds av samhällsbyggndslörvaltningen
Utreds av sam-

hällsbyggndsFörualtningen

Utreds av kommunstyrelseförva ltn i ngen

Utreds av samMartin Andersson hällsbyggnds(SD)
förvaltningen

FöREDRAGNINGSTISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

i

n

2020-to-74

ge n

Motion
Motion om att samtliga

politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt
aruode på 200 kronor/
lullmäKigemöte från och
med maj månad 2020 och
året ut att användas till
iulhälsning till äldre och

Dnr

Inlämnad av

lrnkom

KS2020l

3

Berny Dahlberg

Aktuell status
KS 9/10

(SD)

ensamma
Vlotion om att taxan för

K52020/447

uteserueringar i Melleruds
kommun tas bort
permanent

22

Liselott Hassel
(SD)

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-09-22,5 296.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, g 228.

57

Utreds av samhällsbyggndstörvaltningen

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

sida
22

s 228

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 5 bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning,
Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion

Dnr

Inkom

Motion om att det ska bli
K52017/464 2017-08-15
avgiftsfritt att lämna sopor
tör privatpersoner vid

Inlämnad av

Aktuellstatus

Anette Levin

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

(L)

Hunnebyns återuin ningscentral samt att öppetliderna ses över för ökad

tillqänqliqhet
K520L71733 20t7-12-20
Motion om att ingen
enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha ansvar för
tler än 25 medarbetare
Motion om plan för
uWecklingen av lek-

KS 2018/125 2018-02-20

DanielJensen
(KD)

och aktivitetsplatser

Motion om att utreda

Utreds av kommunRoland Björndahl
styrelseförvaltningen
(M)

KS 2018/519 20L8-08-27

möjligheterna att inrätta/
bygga ett säkert och tryggt
sätt att ta sig över E45 och

Jörgen Eriksson
(KrM)

Utreds av samhällsbyggndstörvaltningen
Utreds av samhällsbyggndslörvaltningen

Rv 166

Motion om att hela
Äsensbruk ska leva
Motion om att Melleruds
kommun upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjliqt

J

K52020/2sO 2020-04-09

KS2020l2BB 2020-04-23

Michael Melby

ts)

Utreds av samVlartin Andersson hällsbyggnds(SD)
Förvaltningen

Utdragsbestyrkande

es sign
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Utreds av kommunsWrelseförvaltninqen

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

Inkom

Dnr

Motion
Motion om att samtliga
politiker i kommunfullmäKige avstår från sitt
aruode på 200 kronor/
fullmäktigemöte från och
med maj månad 2020 och
året ut att användas till
iulhälsning till äldre och

KS 2020/289 2020-04-23

Inlämnad av
Berny Dahlberg

sida
23

Aktuellstatus
KS 9/10

(sD)

ensamma
Motion om att taxan för
uteserueringar i Melleruds
kommun tas bort
permanent

KS 2020/447 2020-06-22

Liselott Hassel
(SD)

Utreds av samhällsbyggndslörualtningen

Beslutsunderlag

.

Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, 5 296.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta,

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Utd ragsbestyrkande

sign
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-22

19

s 2e6

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fodsätta.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 $ bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäKige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion
Motion om att det ska bli
avgiftsfritt att lämna sopor
För privatpersoner vid
H unnebyns återuinnings-

Inkom

Dnr

K520171464 2017-08-15

Inlämnad av

Aktuell status

Anette Levin

Utreds av samhällsbyggndsförualtningen

(L)

:entral samt att öppetliderna ses över för ökad
tillqänqliqhet

KS20L7l46s 2017-08-15
Flotion om att uppföra en
last scen vid parken P D
Lu ndg rensgata n/Bergsgata n
Motion om att ingen
enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha ansvar för
fler än 25 medarbetare

KS 20171733 2017-12-20

Motion om plan för
uWecklingen av lekoch aktivitetsplatser

KS 2018/125

Motion om att utreda
möjligheterna att inrätta/

KS 2018/519 20LB-08-27

20rB-02-20

Motion om att Melleruds
kommun upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt

J

DanielJensen

Jörgen Eriksson

(KIM)

K52020/2s0 2020-04-09

KS 20201288 2020-04-23
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KF 2319

Utreds av kommunRoland Björndahl
styrelseförva ltningen
(M)

(KD)

bygga ett säkert och tryggt
sätt att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om att hela
Äsensbruk ska leva

Anette Levin
(L)

Michael Melby

(s)

Utreds av samhällsbyggndslörvaltningen

Utreds av samhällsbyggndsförualtningen

Utreds av kommunsWrelseförvaltningen

Utreds av samMaftin Andersson hällsbyggnds(SD)
lörvaltningen

Utdragsbestyrkande

SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens

a

rbetsutskott

Motion

Inkom

Dnr

Motion om att samtliga

politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt
arvode på 200 kronor/
fullmäktigemöte från och
med maj månad 2020 och
året ut att användas till
iulhälsning till äldre och

sida
20

2020-09-22

KS 2020/289 2020-04-23

Inlämnad av
Berny Dahlberg

Aktuell status
KSAU 2219

(sD)

ensamma
N4otion

om att taxan för

K520201447 2020-06-22

uteserveringar i Melleruds
kommun tas bot
permanent

Förslag

Liselott Hassel
(SD)

Utreds av samhällsbyggndstörvaltningen

till beslut på sammanträdet

E Andersson (C): KommunfullmäKige godkänner redovisningen och
beslutar att beredningen ska fortsätta.

Ordföranden Morgan

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

Justerandes

61

Utd ragsbestyrkande

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyrelseförva ltn

Änrnor

i

n

2020-10-t4

gen

g

Redovisning av obesvarade medborgadörslag
Kommunstyrelsens förslag

till

besl

ut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes,
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgaförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober,
Följande medborgaförslag anmäls som obesvarade:

Medborsadörslas
Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks

tätort tillgängligt för

Inkom

Dnr

Inlämnad av

Utreds av samhällsKS 20t71327 2017-06-08

Paula Jacobsson byggnadsförualt-

ningen

allmänheten daqtid
Medborgarförslag om
utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud

KS 2018/170 2018-03-09

Medborgarförslag om en
större hundrastgård i
Mellerud

KS 2018/213

2018-03-27

Medborgarförslag om
skyltar på de mest
rykeltrafikerade vägarna för KS2OLB|342 2018-05-15
att påminna bilister att de
behöver visa mer hänsyn för
de oskyddade cyklisterna
Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstqräsplanen

Aktuell status

KS 2018/3ss

20t8-05-24

62

Maria Ihr6n

KSAU 19/10

Carina
Bengtsson

KSAU 19/10

lesper
Andersson

Lennart Nor6n

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Utreds av samhällsbyggnadsförualtninqen

FOREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lsefö rva ltn

i

n

2020-ro-14

gen

Inlämnad av

Aktuell status

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
KS 2018/360 2018-05-28
Kropperjälls hotell och
vandrarhem och
Kroppefjälls barnstuga i
Dals Rostock

Dan Pettersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgatförslag om
farthinder på n o
Lundgrensgatan i Mellerud

KS 2018/49s 2018-08-14

lnger Claesson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning
Äsensbruk

KS 2018/569

2018-09-25

Utreds av samhällsValentina Berisha byggnadsförualtninqen

KS 20L81677

20TB.TL-L2

Inkom

Dnr

Medborgaförslag

i

Medborgarförslag om
utökade öppettider på
Hunnebyns återvinningscentral

Carina BladEriksson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om

utökad hundrastgård
området mellan

i

20L9-O2-L4

Ingvar Lisius

KSAU 19/10

Medborgarförslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid KS 2019/341
Söderqatan i Mellerud

2019-05-11

Mona Skoogh

Utreds av samhällsbyggnadsförvalt-

Medborgarförslag om
utegym i Sunnanå

KS 2019/345

2019-06-20

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 2019/416 2019-08-19

Utreds av samhällsJesper Lundquist byggnadsförualtninqen

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan
Mellerud

K520t91443 2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

KS 2019167

Viaduktgatan - Storgatan lärnväqsqatan i Mellerud

i

Medborgarförslag om att
KS20L9ls47
kartlägga ödehus på landet

ningen

2019-11-06

Lars-Göran

lohansson

Karl-Ivar
Karlsson

Medborgarförslag om
uppgradering av teknisk

utrustning m.m.

i

Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i
kommunhuset

KS 2019/s6B

2019-11-13

63

lngvar Lisius

Utreds av samhälls-

byggnadsförualtninqen

Utreds av samhällsbyggnadsförualtninqen
Utreds av
kommunstyrelseförualtningen

Utreds av
kommunstyrelseförualtningen

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lsefö rva ltn

i

ng

2020-70-t4

en

Medborgalförslag
Medborgalförslag om
belysning över stora bron
Håverud

i

Dnr

Inkom

Inlämnad av

Aktuell status

KS 2019/636

20L9-12-t6

lohnny Persson

Utreds av samhällsbyggnadsförualtninqen

Medborgaförslag om
försäljning av mottaget
material vid återvinningsstationen Hunnebyn

K5202016

2020-01-03

Utreds av samhällsRichard Olausson byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att en
KS 2020/63
lampa sätts upp på yttre
båtrampen i Sunnanå hamn

2020-0t-29

Cristian
Andersson

Medborgarförslag om
utbyggnad av glasskiosken
på Köpmantorget

K520201232 2020-04-0t

Medborgarförslag om
hundrastgård i Äsensbruk

KS 2020134s 2020-05-13

Marina Ud6n

ninqen

Anita Johansson

byggnadsförvaltninqen

K520201427

2020-06-15

Annika Ahlqvist
och Bo
Andersson

Rådaskolan

Maj-Britt och

Medborgarförslag om
aKivitetsparken vid

KS 20201428 2020-06-15

Gunnar
Johansson

Rådaskolan

Medborgaförslag om
K520201434 2020-06-16

aktivitetsparken vid

Lena Nilsson

Rådaskolan

Medborgarförslag om att vid
fulla återvinningscontainrar
K520201453 2020-06-24
meddelar Melleruds
kommun om tömning
Medborgarförslag om

fritidsbank

i

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen
Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av samhällsConny Klingborg byggnadsförualtningen

Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelseförvaltninqen

KS 2020/s40

Carina
Bengtsson

KSAU 19/10

Emma Borghult

KSAU 19/10

2020-08-28

Mellerud

i

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

KS2020ls02 2020-08-04

Medborgarforslag om en

Medborgarförslag om att
bygga ut hundrastgården
Mellerud

Utreds av samhällsbyggnadsförvalt-

Utreds av samhälls-

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid

större hundrastgård

KSAU 19/10

K520201546 2020-08-31

64

FOREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

2020-LO-L4

nstyrelseförva ltni ngen

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, 9297.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, g 229
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

sida
24

g 22e

Redovisning av obesvarade medborgaförslag
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen'

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäKiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följa nde med borgarförslag a n mä ls som obesva rade

Medborqaförslag
Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks

lätort tillgängligt för
allmänheten dagtid
Medborgarförslag om
utökning av befintlig
hundrastqård i Mellerud
Medborgarförslag om en
större hundrastgård i

:

Aktuellstatus

Dnr

Inkom

Inlämnad av

KS 20171327

2017-06-08

Utreds av samhällsPaula Jacobsson byggnadsförvaltningen

KS 2018/170 2018-03-09

KS 2018/213

2018-03-27

Mellerud

l4aria Ihr6n

Carina

Bengtsson

Medborgalförslag om
skyltar på de mest
rykeltrafikerade vägarna för KS20L8l34Z 2018-05-1s
att påminna bilister att de
behöver visa mer hänsyn föt
de oskyddade cyklisterna

Jesper
Andersson

Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstqräsplanen

Lennaft Nor6n

KSAU 19/10

KSAU 19i10

Utreds av samhälls-

byggnadsförvaltningen

Utreds av samhällsKS 2018/35s 20tB-05-24

byggnadsförualtninqen

Utdragsbestyrkande

J
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

Inkom

Dnr

Medborgaförslag

sida
25

Inlämnad av

Aktuell status

Dan Pettersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgaförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
KS 2018/360 2018-05-28
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och
Kroppefjälls barnstuga i
Dals Rostock

Medborgaförslag om
farthinder på P D

Utreds av samhällsKS 2018/49s

2018-08-14

Inger Claesson

Lundgrensgatan i Mellerud
Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning

i

ningen

KS

2018/s69 2018-09-2s

Äsensbruk

Medborgarförslag om
utökade öppettider på
Hun nebyns återvinningscentral

byggnadsförualt-

KS 20L81677

2018-11-12

Utreds av samhällsValentina Berisha byggnadsförualtninqen

Carina BladEriksson

Utreds av samhälls-

byggnadsförualtningen

Medborgarförslag om

utökad hundrastgård i
området mellan
Viaduktgatan - Storgatan -

KS20t9/67

20L9-02-L4

r Lisius

KSAU 19/10

Järnvägsgatan i Mellerud
Medborgarförslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid KS 2019/341
Södergatan i Mellerud

2019-06-11

KS20L9/34s 2019-05-20

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS20L9l4L6 2019-08-19

rs-Göran

byggnadsförvaltUtreds av samhälls-

r Lundquist byggnadsförualtningen
och

i

K520191443 2019-09-06
rtensson

Medborgarförslag om att
KS 2019/547 2019-11-06
kartlägga ödehus på landet

Karl-Ivar
Karlsson

Medborgarförslag om
uppgradering av teknisk

Grinstadsrummet
kommunhuset

Utreds av samhällsninqen

Mellerud

utrustning m.m, i
Eriktadsrummet och

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Medborgaförslag om
utegym i Sunnanå

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan

Mona Skoogh

KS 2019/s68

2019-11-13

Ingvar Lisius

i

Utdragsbestyrkande

srgn
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Utreds av samhällsbyggnadsförvaltninqen
Utreds av
kommunstyrelselörualtninqen

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

Medborgarförslag om
belysning över stora bron

Inlämnad av

lrnnot

Dnr

Medborgaförslag

sida
26

Aktuell status
Utreds av samhälls-

I

i

KS

Johnny Persson

2019/636

Medborgaförslag om
törsäljning av mottaget
material vid återvinnings-

1-03

KS 202016

stationen Hunnebyn

Medborgaförslag om att en
lampa sätts upp på yttre
båtrampen i Sunnanå hamn

KS 2020/63

Medborgarförslag om
utbyggnad av glasskiosken
på Köpmantorget

K520201232

Medborgarförslag om
hundrastgård i Äsensbruk

lroro-0,-',
1

13

KS 20201345

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid

I

Ks 20201427

Rådaskolan

12020-06-1s

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid

KS 20201428

lroro-ou-,u

Rådaskolan
N4edborgarförslag om

I

Rådaskolan

Utreds av samhällsRichard Olausson byggnadsförualtningen

Cristian
Andersson

KSAU 19i10

Marina Ud6n

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltninqen

Utreds av samhällsAnita Johansson byggnadsförvaltningen
Annika Ahlqvist
och Bo
Andersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltninqen

Maj-Britt och

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Gunnar
lohansson
Lena Nilsson

Ks 2020 I 434

aktivitetsparken vid

byggnadsförvaltningen

i201e-12-16

Håverud

12020-06-16

Utreds av samhällsbyggnadsförualtninqen

Medborgarförslag om att vid
lulla återvinningscontainrar
K5202014s3
meddelar Melleruds
kommun om tömning

Utreds av samhällsConny Klingborg byggnadsförualtningen

Medborgarförslag om
fritidsbank

K520201502

Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om en
större hundrastgård i
Mellerud

Ks 2o2oI s4o

Carina
Bengtsson

KSAU 19/10

Emma Borghult

KSAU 19/10

Medborgarförslag om att
bygga ut hundrastgården
Mellerud

e5

lroro-or-oo
I

lzozo-oa-za
I

i

Ks 2020 I s46

1

12020-08-3

Utdragsbestyrkande

n
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

Beslutsunderlag

r

Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, 9 297.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

J

Utdragsbestyrkande

sign
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sida
27

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kom

m unstyrelsens a rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-22

2L

s297

Redovisning av obesvarade medborgaförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes,
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäKiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följa nde medborgarförslag

Medborgatförslag
Medborgaförslag om
lekplats i Dals Rostocks

tätort tillgängligt för
allmänheten daqtid

a

nmä ls som obesvarade

:

Inkom

Dnr

Inlämnad av

Utreds av samhällsKS 20t71327 2017-06-08

Paula Jacobsson byggnadsförvalt-

ningen

Medborgarförslag om

utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud
Medborgarförslag om en
större hundrastgård i

Aktuellstatus

KS 2018/170

2018-03-09

Maria Ihrdn

Utreds av samhällsbyggnadsförualtninqen

KS 20I8/ZL3

z0L8-03-27

Mellerud

Carina
Bengtsson

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Medborgarförslag om

skyltar på de mest
rykeltrafikerade väga rna för KS 20181342 2018-05-15
att påminna bilister att de
behöver visa mer hänsyn för

Jesper
Andersson

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Lennart Nor6n

Utreds av samhällsbyggnadsförualtninqen

de oskyddade cyklisterna
Medborgatförslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen

Justerandes sign

KS 2018/3ss

2018-05-24
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Utdragsbestyrkande

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens

a

Inkom

Dnr

Medborgal{örslag

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
KS 2018/360 2018-0s-28
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och
Kroppefjälls barnstuga i
Dals Rostock

Inlämnad av

AlGuell status

Dan Pettersson

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Medborgarförslag om

farthinder på P D

KS 2018/495 2018-08-14

lnger Claesson

Lundgrensgatan i Mellerud
Medborgatförslag om
hastighetsbegränsning
Åsensbruk

sida
22

2020-09-22

rbetsutskott

i

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

KS

2018/569 2018-09-25

Utreds av samhällsValentina Berisha byggnadsförualtninqen

Medborgarförslag om
utökade öppettider på
Hunnebyns
återvinningscentral

KS20t9l677 2018-11-12

Carina BladEriksson

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Medborgatförslag om

utökad hundrastgård i
området mellan
Viaduktgatan - Storgatan lärnväqsqatan i Mellerud

Utreds av samhällsKS 2079/67

20t9-02-L4

Ingvar Lisius

ningen

Medborgaförslag om att
lekplatsen vid KS 20r9/34r 2019-06-11
Södergatan i Mellerud

snygga

tillf.d.

Medborgarförslag om
utegym i Sunnanå

KS 2019134s 2019-06-20

Medborgalförslag om
motorcrossbana i Mellerud
Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan
Mellerud

i

Medborgarförslag om att
kartlägga ödehus på landet

Mona Skoogh

rs-Göran

i

Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i
kommunhuset
Justerandes

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen
Utreds av samhällsbyggnadsförualtninqen

Utreds av samhällsLundquist byggnadsförvalt-

KS 20191416 2019-08-19

ninqen

K520191443 2019-09-06

KS20r9/s47 2019-11-06

Yvonne och

Utreds av samhälls-

Steefan

byggnadsförualt-

Mårtensson

ningen

Karl-Ivar
Karlsson

Medborgarförslag om
uppgradering av teknisk

utrustning m.m.

byggnadsförualt-

2019/s6B

{ffil

9-11-13

Ingvar Lisius

Utd ragsbestyrka nde
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Utreds av
kommunstyrelseförualtninqen

Utreds av
kommunstyrelselörualtningen

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

a

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL

rbetsutskott

Medborgatförslag

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-22

23

Inkom

Dnr

Inlämnad av

lnrcueu status
I

Medborgarförslag om
belysning över stora bron
Håverud

i

KS

2019/636 20L9-L2-16

lutreOs av samhälls-

)ohnny Persson

lbyggnadsförualtlntngen

Medborgatförslag om

I

törsäljning av mottaget

materialvid

K5202016

2020-01-03

lutreos av samhällslbyggnadsforualt-

Richard Olausson

n i ngsstationen
Hunnebyn

återvin

lnrn9en

Medborgaförslag om att en
lampa sätts upp på yttre
r(s 2020/63
båtrampen i Sunnanå hamn
Medborgarförslag om
utbyggnad av glasskiosken
på Köpmantorget

2020-0L-29

Cristian
Andersson

luu"o, av samhällslbyggnadsförvaltlninqen

lutr"a, av samhällsKS 2020/232 2020-04-01

Marina Ud6n

lbyggnadsforualtlnrnqen
I

Medborgarförslag om
hundrastgård i Äsensbruk

K520201345 2020-0s-13

Medborgarförslag om
aKivitetsparken vid

K520201427

2020-06-15

Rådaskolan

Medborgaförslag om
aktivitetsparken vid

KS 20201428 2020-06-15

Rådaskolan

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid

K52020/434 2020-06-16

lUtreds av samhällsAnita Johansson lbyggnadsförvaltlningen

Annika Ahlqvist lutr"a, av samhällsoch Bo
lbyggnadsförualtAndersson

lninqen

Maj-Britt och

lutr"a, av samhälls-

Gunnar
lohansson

lnrnqen

Lena Nilsson

lutr"o, av samhällslbyggnadsförvalt-

Rådaskolan

lninqen

Medborgarförslag om att vid
tulla återvin ningscontainrar
meddelar Melleruds
kommun om tömning

202014s3

Medborgarförslag om
fritidsbank

2020/s02

Medborgaförslag om en
större hundrastgård i

lru"o,
Conny Klingborg

av samhätts-

lbyggnadsförvaltlnrn9en

Hannah
Andersson

KS 2020/540

28

K520201s46

31

lutruo, uu
lkommunstyrelselförvaltningen
av samhällsnadsförualt-

rina

Mlellerud

att
ut
hundrastgården
bygga

lbyggnadsförvalt-

n

N4edborgarförslag om

av samhällsi

Mellerud

Borghult

Itnt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTNÄOTSPNOTO

MELLERUDS KOMMUN

KOIL

Sammanträdesdatum
Komm unstyrelsens

Förslag

a

2020-09-22

rbetsutskott

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Justerandes

73

Utdragsbestyrka nde

sida
24

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lsefö rva ltn

i

n

2020-70-14

ge n

Änrnor ro
Redovisning av besvarade medborgadörslag
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag,
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följa nde med borga rförslag a nmäls som besva rade

Medborsaförslaq

:

Inkom

Beslut

2017-11-10

Kommunstyrelsen beslutade den
12 augusti 2020 att anse
medborgaförslaget som besvarat
med hänvisning till att förslaget
kommer att tas med i det arbete
som pågår med framtagandet av
en plan för gång- och cykelvägnätet inom Melleruds kommun.

KS 20171636

Medborgarförslag om att en cykelbana
byggs från Mellerud till Håverud

KS 2018/1s4

Medborgarförslag om att
vårdnadsutred ningar, gällande att
statistik över utredningarnas förslag ska
tas fram och publiceras

2018-03-07

KS 2018/218

Medborgarförslag om att Melleruds
kommun gör den öppna verksamheten
inom socialpsykiatrin tillgänglig även på
helger

2018-03-28

74

Socialnämnden beslutade den
20 april 2020 att avslå medborgarförslaget då det saknar
laglig grund

Socialnämnden beslutade den
26 augusti 2020 att anse
medborgarförslaget besvarat med
stöd av att verksamheten anpassas
utifrån deltagarnas behov och
aktivitetsplan, vid behov kommer
det även att vara öppet på helqer.

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyrelseförva ltn

FOREDRAGNINGSTISTA
i

n

2020-70-t4

ge n

Medborgaförslag

Inkom

KS 2019/185

Medborgarförslag om att byta ut
2019-04-01
Kropperjällsfilmen på biblioteket mot den
nya digitala och uppdaterade versionen

KS20191216
Medborgarförslag om att Melleruds
kommun anställer en person som ger
stöd till personer med syn- och/eller
hörselnedsättning

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden
beslutade den 9 mars 2020 att
bifalla medborgarförslaget om att
framställa och tillhandahålla en
digital kopia av Kroppefjällsfilmen
lör utlåning på kommunbiblioteket
men att avslå att ha digitala kopior
av Kroppefjällsfilmen till försäljninq.
Socialnämnden beslutade den

27 maj 2020 att avslå
2019-04-10

KS 2019/460

Medborgarrörslag om att öka demokratin 2019-O9-77
och förståelsen om EU

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 2020-09-22,5 298.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-10-09, 5 230,

75

medborgarförslaget då det saknas
ekonomiska förutsättningar till att
inrätta en sådan tjänst.
Kommunstyrelsen beslutade den
9 september 2020 att bifalla
medborgarförslaget genom att
kommunchefen får i uppdrag att
kontakta Högskolan Väst om
intresse för en studentuppsats.

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOTSPROTO KO LL

Sammanträdesdatum

2020-10-09

Kommunstyrelsen

s

sida
28

23O

Redovisning av besvarade medborgaförslag
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av

A

ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:

Medborgadörslag

Inkom

Beslut

2017-rl-t}

Kommunstyrelsen beslutade den
12 augusti 2020 att anse
medborgaförslaget som besvarat
med hänvisning till att förslaget
kommer att tas med i det arbete
som pågår med framtagandet av
en plan för gång- och cykelvägnätet inom Melleruds kommun.

K520171636
Medborgaförslag om att en cykelbana
byggs från Mellerud till Håverud

KS 2018/154

Medborgaförslag om att
vårdnadsutredningar, gällande att
statistik över utredningarnas förslag ska
las fram och publiceras

2018-03-07

KS 2018/218

Medborgarförslag om att Melleruds
kommun gör den öppna verkamheten
inom socialpsykiatrin tillgänglig även på
helger

Ju

2018-03-28

Socialnämnden beslutade den
20 april 2020 att avslå medborgarförslaget då det saknar
laglig grund

Socialnämnden beslutade den
26 augusti 2020 att anse
med borga rforslaget besvarat med
stöd av att verksamheten anpassas
utifrån deltagarnas behov och
aktivitetsplan, vid behov kommer
det även att vara öppet på helqer.

Utdragsbestyrkande

sign
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METLERUDS KOMMUN

SAM MANTRAD ESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-09

Medborsaförslas

lnkom

KS 2019/18s

Medborgarförslag om att byta ut
2019-04-01
Kroppefjällsfilmen på biblioteket mot den
nya digitala och uppdaterade versionen

KS 201912L6

Medborgaförslag om att Melleruds
kommun anställer en person som ger
stöd till personer med syn- och/eller
hörselnedsättninq

2019-04-10

KS 2019/460

Medborgarförslag om att öka demokratin 20L9-09-17
och förståelsen om EU

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden
beslutade den 9 mars 2020 att
bifalla medborgaförslaget om att
framställa och tillhandahålla en
digital kopia av Kroppefjällsfilmen
för utlåning på kommunbiblioteket
men att avslå att ha digitala kopior
av Kroppefjällsfilmen till försäljning
Socialnämnden beslutade den
27 maj 2020 att avslå
medborgarförslaget då det saknas
ekonomiska förutsättningar till att
inrätta en sådan tjänst.
Kommunstyrelsen beslutade den
9 september 2020 att bifalla
medborgarförslaget genom att
kommunchefen får i uppdrag att
kontakta Högskolan Väst om
intresse för en studentuppsats.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-09-22,5 298.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

J

Utdragsbestyrkande

n

77

sida
29

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
Kom mu nstyrelsens

a

rbets utskott

2020-09-22

sida
25

s 298

Redovisning av besvarade medborgaförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade

Medborgaförslag

:

lnkom

Beslut

2017-tL-10

Kommunstyrelsen beslutade den
12 augusti 2020 att anse
medborga förslaget som besva rat
med hänvisning till att förslaget
kommer att tas med i det arbete
som pågår med framtagandet av
en plan för gång- och cykelvägnätet inom Melleruds kommun

K520171636
Medborgarförslag om att en cykelbana
byggs från Mellerud till Håverud

KS 2018/154

Medborgaförslag om att
2018-03-07
vårdnadsutredningar, gälla nde att
statistik över utredningarnas förslag ska
tas fram och publiceras
KS 2018/218

Medborgarförslag om att Melleruds
kommun gör den öppna verksamheten
inom socialpsykiatrin tillgänglig även på
helger

lu

2018-03-28

78

Socialnämnden beslutade den
20 april2020 att avslå medborgarförslaget då det saknar
laglig grund

Socialnämnden beslutade den
26 augusti 2020 att anse
med borga rförslaget besvarat med
stöd av att verksamheten anpassas
utifrån deltagarnas behov och
aktivitetsplan, vid behov kommer
det även att vara öppet på helqer.

Utdragsbestyrkande

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL

METLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens

a

2020-09-22

rbetsutskott

lnkom

Medborsatförslaq

Medborgaförslag om att byta ut
2019-04-01
Kroppefjällsfilmen på biblioteket mot den
nya digitala och uppdaterade versionen

KS 20L912t6

framställa och tillhandahålla en
digital kopia av Kroppefiällsfilmen
för utlåning på kommunbiblioteket
men att avslå att ha digitala kopior
av Kroppefiällsfilmen till försälininq
Socialnämnden beslutade den

27 maj 2020 att avslå

N4edborgarförslag om att Melleruds

2019-04-10

kommun anställer en person som ger
stöd till personer med syn- och/eller
hörselnedsättninq

KS 2019/460

Medborgaförslag om att öka demokratin 20L9-09-17
och förståelsen om EU

till beslut

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden
beslutade den 9 mars 2020 att
bifalla medborgarförslaget om att

KS 2019/18s

Förslag

medborgarförslaget då det saknas
ekonomiska förutsättningar till att
inrätta en sådan tjänst.
Kommunstyrelsen beslutade den
9 september 2020 att bifalla
medborgarförslaget genom att
kommunchefen får i uppdrag att
kontakta Högskolan Väst om
intresse för en studentuppsats.

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

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

Justerandes sig

sida
26
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i

n

2020-10-14

ge n

11

Dnr KS 20201539

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om politiskt
ansvar för att genomföra heltidsresan i Mellerud
Förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att anse interpellationen som besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) har den 27 augusti 2020 lämnat in en interpellation, ställd till socialnämndens
ordförande, med följande fråga:
Vad änker du ta för politiskt ansuar för att skapa föru&ättningar, så att heltidsplanen
2015-2022 i Melleruds kommun, genomförs så att de ansälldas önskade sysselsättningsgrad
blir verklighet?

KommunfullmäKige beslutade den 23 september 2020, g 114, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till socialnämndens ordförande för besvarande.

Beslutsunderlag

.
o

Michael Melbys interpellation.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, 5 111,

Socialnämndens ordförandes svar på interpellationen kommer att skickas ut så
snaft det är klaft.
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

sida

2020-09-23

2B

s r14

Nytill komna interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas och överlämnar dem
socia nämndens ordförande respektive kom m u nstyrelsens ordföra nde för
besvarande vid fullmäktiges nåsta sammanträde,

till

I

Sammanfattning av ärendet
Interpellation till socialnämndens ordförande om
politiskt ansvar för att genomföra heltidsresan i

Inlämnad av
Michael Melby (S)

Mellerud

Dnr KS 2020/539

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur
Mellerud agerat under pandemin för att vara en bra och
attraktiv a rbetsg ivare

Rål magnussen (V)

Dnr KS 2020/555

Beslutsunderlag

.

Interpellationer

Förclag

till beslut

på sammanträdet

att interpellationen får
ställas och överlämnar den till socialnämndens ordförande respektive kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmåktige medger

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

Beslutet skickas

till

Socialnämndens ordföra nde
Komm u nstyrelsens ordföra nde

Utdragsbestyrkande
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Till Daniel Jensen, Kristdemokraterna i Mellerud
Vad tar du för politiskt ansvar för att genomföra heltidsresan i Mellerud?

Bakgrund
I uppföljning av heltidsplanen 2018-2022, som lämnats

till kommunstyrelseförvaltningen

2020-05-15, framgår tydligt att en politisk majoritet är överens om en lokal handlingsplan för
Mellerud, för att öka andelen heltidsarbetande som har sin utgångspunkt i au
arbetskraftsbehovet är stort och förväntas öka inom de kommunala sektorerna vård och

omsorg.

till kommunfullmäktige 2020-06-24 framgår att antalet heltid istället har
minskat något, trots att personalen redan under hösten 20L8 succesivt hade fått inkomma
I redovisningen

med förslag om framtida önskad sysselsättningsgrad.
Av redovisningen till kommunfullmäktige framgår klart och tydligt hur många fler
heltidsarbetande och hur många helårsarbeten som krävs för att personalens inlämnade
önskemål ska kunna verkställas.
Vår syn
Därefiler följer en rad bortförklaringar i redovisningen för 2019 och 2020 kring varför inte
heltidresan kunnat påbörjas och genomföras i kommunen. Främsta orsaken har angivits som

att det skulle vara "fackets fel", både i tal och i skrift.
att DanielJensen, Kristdemokraterna, har haft goda
möjligheter att med sitt politiska mandat under2019 och 2A20, kunnat skapa de rätta
förutsättningarna för förvaltningarna så att heltidsplanen kan genomföras och aktiviteter
fullföljas. Dessutom ser vi särskild anledning till att uppmärksamma kommunfullmäktige på
att det förekommer förslag till scheman för heltid som inte möter de krav på anständig
arbetsmiljö eller kommunens mål om att vara en attraktiv arbetsgivare.
I själva verket anser vi Socialdemokrater

Daniel Jensen, har trots ett litet väljarunderlag, fått ett mycket stort inflytande inom den
nuvarande politiskt styrande majoriteten i Melleruds kommun. Du har förtroendet att
företräda samtliga Melleruds medborgare genom din politiska position som ordförande i
Socialnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, kornmunstyrelsen och kommunstyrelsens

arbetsutskott.

82

Vår fråga

Vi Socialdemokrater i Mellerud vill därför fråga dig;
Vad tänker du ta för politiskt ansvar för att skapa förutsättningar, så att heltidsplanen 2018-

2022i Melleruds kommun, genomförs så att de anställdas önskade sysselsättningsgrad blir
verklighet?

För Socialdemokraterna i Mellerud

a

Michael Melby gruppledare

83
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Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur
Mellerud agerat under pandemin för att vara en bra och attraktiv
arbetsgivare
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad,

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) har den 4 september 2020|ämnat in en interpellation, ställd till
komm u nstyrelsens ordförande, med följa nde frågor:
Vad

gör Mellerud för att vara en bra arbetsgrVare?

Vilka satsningar görs för

att kommunen som arbeBgivare för att

vi ska tillämpa

Folkhä lsom yndig hetens rekommenda tioner?

Hur används digitala verktyg för att möjliggöra för medarbetare att arbeta hemifrån?
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020,9114, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.

Beslutsunderlag

.
r
o

Pål Magnussens interpellation.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, 5 114.
Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen.
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Interpellationssvar

Ledamoten Pål Magnussen har den 4 september 2020 inkommit med följande tre interpellationsfrågor
ll undertecknad komm u nstyrelseordföra nde :

ti

1.
2.

3.

Vad gör Mellerud för att vara en bra arbetsgivare?
Vilka satsningar görs för att kommunen som arbetsgivare för att vi ska tillämpa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer?
Hur används digitala verktyg för att möjliggöra för medarbetare att arbeta hemifrån?

Interpellationssvar 1 - Vad gör Mellerud för att vara en bra arbetsgivare?
Att Melleruds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare är ett väl känt kommunfullmäktigemål för
2020 (och sedan tidigare) som adresserar samtliga nämnder och styrelsen, Även fullmäktigemål för
2021 inkluderar ambitionerna för Melleruds kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. För att leva
upp till ambitionerna fordras - och genomförs - en mängd insatser:

En pågående - och omfattande - professionalisering av HR-arbetet görs generellt, Den inkluderar
framtagande av och i förekommande fall översyn av policys, rutinbeskrivningar med mallar och
checklistor med syfte att vägleda organisationens chefer så att all personal behandlas på ett korrekt,
rättssäkeft, tydligt och rättvist sätt. Exempel:

o
o
o
.
.
.
.
.
o
o
.
o

systematiskt arbetsmiljöarbete
framtagandeavarbetsmiljöhandbok
rutiner vid rekfiering och introduktion av nyanställda
tecknande av lokalt samverkansaWal
Policy vid kränkande särbehandling
Drog- och alkoholpolicy
Tobakspolicy för en rökfri arbetstid
Lönepolicy
Utveckling av rutiner rörande medarbetar- och lönesamtal
Enkät i samband med avslutning av tjänst
Digitala lönebesked kommer inomkoft att ersätta lönespecifikationerna på papper.
Arbetet med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan är påbörjat

Ovan får ses som exempel på grundförutsättningar (hygienfaktorer) för att vara en attraktiv
arbetsgivare. Vidare arbetar kommunen med:

o
o
.
o
r
.
.

Rekryteringsförmåner för särskilt svårrekryterade tjänster
Friskvårdsbidrag (som återinfördes i budget för 2020)
Möjlighet att växla fler semesterdagar (max 6 extra dagar) mot bortväxling av
semesterdagsti lägget
Möjlighet att arbeta heltid för den personal inom Kommunals avtalsområde som så
önskar. I samband med det har scheman tagits fram i personalgruppen som så långt det
är möjligt baseras på personalgruppens önskemå|. (Dvs. där delade turer tagits bort i
största möjliga mån om inte personalgruppen själva valt att ha kvar dem).
Infört Bemanningsenhet i syfte att vara "en väg in" till vårdanställning.
På gång är valideringsutbildning till undersköterska för befintlig personal.
Inrättat AST tjänst för sjuksköterskor, AST (Akademisk specialisttjänstgöring). En
anställning där sjuksköterska arbetar 50 o/o och utbildar sig inom specialistområde 50 o/o,
I
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Genomfört enkätundersökning bland kommunens medarbetare för att få veta vad vår
personal anser som attraktivt hos en attraktiv arbetsgivare,
Vårdpersonalen (USK och vårdbiträden) har idag ett arbetstidsmått på 37
veckoarbetstimmar. Detta veckoarbetstidsmått har kommunen valt att behålla trots att
avtalet sedan länge möjliggör ett arbetstidsmått per vecka på 38 timmar och 15 minuter

Under året har kommunens chefer gått utblldning i 'Aktivt medarbetarskap". Utbildningen har gett
kommunens chefer kunskap och verktyg för att i sin tur utbilda personalgrupperna i Aktivt
medarbetarskap. Syftet är att stärka medarbetarna till ett aktivt medarbetarskap med fokus på att ta
ansvar och uWecklas på arbetsplatsen (Vi är varandras arbetsmiljö).
Om interpellanten efterfrågar kommunens tillämpning av tillfälliga anställningar i allmänhet, och
tillämpningen under rådande pandemi i synnerhet, villjag lämna följande svar:

I likhet med

landets övriga 289 kommuner, bedriver Melleruds kommun en omfattande och
personalintensiv verksamhet, För att säkra kvaliteten i verksamheten och samtidigt - som anstår en
attraktiv arbetsgivare - ha ett generöst förhållningssätt vad gäller ledigheter - krävs
ersättningspersonal, Ett - av flera möjliga - sätt att hantera frågan om ersättningspersonal är att
anställa personal på tidsbegränsade anställningsformer. Detta förfarande tillämpar Melleruds kommun
i begränsad omfattning. Frågan om tidsbegränsade anställningsformer har tidigare debatterats i
kommunfullmäktige och frågan har flera dimensioner.

Interpellanten menar vidare att ovan nämnda (otrygga) anställningsformer är en bidragande orsak till
spridningen av covid-19 inom landets äldreboenden, Jag motsäger inte detta påstående, men anser
att vi hanterat situationen väl med hänsyn till omständigheterna. Jag kan konstatera att Melleruds
kommun - trots att vi, vid behov använder oss av tidsbegränsat anställd personal, inte - hittills - sett
en omfattande spridning av Covid 19 inom våra äldreboenden som en direkt eller indirekt följd av
anställningsform. Jag menar att det är vår förvaltnings kompetens som har haft och har en avgörande
roll när det gäller att begränsa smittspridningen (kunskap, färdigheter, rutiner, organisering,
utbildnings- och informationsinsatser).

I interpellationen hänvisas till att en enskild timavlönad

medarbetare under sommaren i media gett
uttryck för att hen känt sig lurad och inte kommer att fortsätta att arbeta i kommunen. Budskapet i
två parters kommunikation kan inte sällan uppfattas på minst två olika sätt, Kommunen bör - som ett
led i att vara en attraktiv arbetsgivare - överväga hur vår externa kommunikation kan ske i liknande
frågor.

Interpellationssvar 2 - Vilka satsningar görs för att kommunen som arbetsgivare för att vi ska
tillämpa Folkhälsomyndighetens rekommendationer?
Alla är viktiga för att minska smittspridningen. Den 1 april 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten
(FHM) om föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridningen av covid-l9.
Föreskrifterna tar dels upp det personliga ansvaret, dels verksamheters ansvar, Melleruds kommun
utarbetade strax därefter (fem dagar senare) lokala riktlinjer för kommunens verksamheter,
Dokumentet som har namnet "Du är viktig för att förhindra smittspridningen" har följande budskap
som kommunicerats till och diskuterats på samtliga arbetsenheter:

.
.
o
.
.

Stanna hemma när du är sjuk
Tvätta händerna ofta
Hosta och ny iarmvecket

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Håll avstånd och undvik trängsel
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Avstå från onödiga resor i arbetet
Arbeta hemifrån - om det är möjligt bör arbetsgivaren se till att de anställda arbetar
hemifrån samt se till att anställda undviker onödiga resor, Alla kan inte arbeta på distans.
De som kan arbeta på distans bör ges möjlighet att göra det. Chefen och den anställde
för upp om detta, Respektive arbetsplats bör se till att personalen växelvis arbetar hemma
medan några är på plats för att upprätthålla den kommunala seruicen, Turas om att
arbeta hemifrån.

Gällande det praktiska arbetet i skolan, kan nämnas att samtliga skolor har genomfört
riskbedömningar där man analyserat risker i samband med de arbetsuppgifter som utförs.
Personalorganisationerna, skyddsombuden och cheferna medverkar iarbetet med riskbedömningarna
Efter riskbedömningen görs en handlingsplan med åtgärder för att minska smitta och smittspridning
och arbetet följs upp på APT,
Begränsningen i 50 personer gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, Den gäller
inte arbetsplatser. Däremot är det viktigt att alla anställda följer instruktionerna i "Du är viktig för att
minska smittsprid ningen".
På kommunens hemsida https://www.mellerud.se/coronavirus och på intranätet

https://mellerud.sharepoint.com/ lämnas mycket utförlig information för anställda, förtroendevalda
och invånare (ej sharepoint för invånare) om hur kommunens arbete anpassats och anpassas med
anledning av pågående pandemi.

Interpellationssvar 3 - Hur används digitala verktyg för att möjliggöra för medarbetare att arbeta
hemifrån?

till hårdvara är relativt väl förberedd och betydande
investeringar har sedan tidigare innan pandemin - genomförts. Tillgång till hårdvara (kameror,
headset, ljudpuckar, bärbara datorer) har därigenom varit - och är - god.
En digital omställning i termer av tillgång

Inom de flesta av kommunens verksamheter finns möjligheten att arbeta på distans och
genomföra/medverka i digitala möten, Office 365 kan nås från de flesta datorer, Teams används för
digitala möten och medger delning av ljud, bild och dokument, Tvåstegsautentisering gör att man kan
arbeta hemifrån i samma lT-miljö som på jobbet, Utbildningar i de digitala verktygen har redan innan
pandemin genomförts och det finns idag flera digitala utbildningsfilmer att tillgå,

Pål Magnussen skriver i sin interpellation: "Uppenbarligen saknas (inom förvaltningen) en lokal insikt

gällande allvaret i pandemin och tillämpning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ansvaret
för detta är politiskt".
Med hänvisning till de svar jag lämnat ovan, kan jag inte hålla med om att det föreligger generella
insiktsbrister inom förvaltningen, Enligt min mening har kommunens personalen god "lokal insikt
gällande allvaret i pandemin och tillämpning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer".
Ja, ansvaret är politiskt. Och

jag vill ta tillfället i akt att påpeka det stora ansvar som åvilar

oss alla.

Inte minst vi som förtroendevalda har ett stort ansvar att föregå med gott exempel.

o

Kanske ska vi kritiskt fråga oss hur vi själva agerar och följer FHM rekommendationer,
inkl usive reserestriktioner.
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.

Kanske ska vi kritiskt fråga oss om vi själva aktivt deltagit/deltar vid möten för att inhämta

information om kommunens arbete med anledning av pandemin.

.

vi kritisK fråga oss om vi själva är föredömliga när det gäller att ta till oss och
använda digitala verktyg för att säkerställa en effektiv kommunikation och därmed ett
effektivt arbete.

Kanske ska

Mellerud den 14 oktober 2020
Morgan E Andersson (C)
Kommu nstyrelsens ordföra nde
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SAM MANTNÄOESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-23

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

sida
28

s r14

NWill komna interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas och överlämnar dem
ll socia lnämndens ordförande respektive kommu nstyrelsens ordforande för
besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.

ti

Sammanfattning av ärendet
Interpellation till socialnämndens ordförande om
politiskt ansvar för att genomföra heltidsresan i

Inlämnad av
Michael Melby (S)

Mellerud

Dnr KS 202A/fi9

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur
Mellerud agerat under pandemin för att vara en bra och
attraktiv a rbetsgivare

eål uagnussen (V)

Dnr KS 2020/555

Beslutsunderlag

.

Interpellationer

Förclag

till beslut

på sammanträdet

att interpellationen får
ställas och överlämnar den till socialnämndens ordförande respektive kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Ordföranden Roland Björndahl(M): Kommunfullmäktige medger

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

Beslutet skickas till
Social näm ndens ordfora nde
Kom m u nstyrelsens ordföra nde

Utdragsbestyrka nde

Justerandes sign

,rrle- /'t

DKE
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Interpellation om hur Mellerud agerat under pandemin för att
vara en bra och attraktiv arbetsgivare.
Alhnän visstid är den allra otryggaste fonnen av tidsbegränsad anställning och innebär i praktiken att
arbetsgivare helt godtyckligt kan låta bli att erbjuda fasta anställningar. Detta drabbar främst kvinnor
inom arbetaryrken. Så borde det inte vara. Vänsterpartiet har därfor agerat ftir att avskaffa
anställningsformen allmän visstid. Lokalt lrar vi rnotionerat ftir att kommunen i sin strävan att vara en
bra arbetsgivare inte ska tillämpa anställningsformen. Även om motionen inte gick igenom fanns det
en samsyn på att anställningsformen bara skulle tillämpas undantagsvis. Det finns en samsyn i att
til I sv idareanstäl I n ing ät den bästa anställn ingsformen.
Den rådande pandemin har visat hur viktigt det är att den som har förkylningssymptom kan stanna
hemma från jobbet. Otrygga anställningsformer är en av lorklaringanra till spridningen av Covid 19. I
kommunens Coronagrupp har jag ställt frågor om anställningsformer och fåff uppfattningen at1
Mellerud som arbetsgivare underlättar for sina medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Döm därför om min förvåning när en timanställning ute i lin jen blir sommarens bidrag från
socialörvaltningens som uttryck ftir att Mcllerud ska vara en bra arbetsgivare. Err enskild medarbetare
känner sig lurad och kommer inte att fortsätta jobba i kommunen. Timanstiillning eller allmän visstid
ska inte tillåtas i anställningen av somrnarvikarier, det leder till otrygghet fiir individen när det gäller
hur mycket hen ska få jobba. Men det är helt f'örkastligt under rådande pandemi eftersom det av
ekonomiska skäl kan tvinga den som är småkrasslig att gå till jobbet.
Även skolförvaltningen uppvisar en skrärnmande slapphet under rådande pandemi. I strid med
Folkhälsornyndighetens rekommendationer har samlingar lbr fler än 50 medarbetare kallats.
Arbetsplatsträffar genomförs utan tillgång till ändamålsenliga lokaler eller användning av digitala
verktyg. Två veckor i rad har alla läsare av Melleruds Nyheter mötts av bildbevis på att enhetens
chefer, dessa som ska vara pedagogiska förebilder, inte håller den distans som Folkhälsomyndigheten
rekommenderar.

Uppenbarligen saknas en lokal insikt gällande allvaret i pandemin och tillämpning av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ansvaret ör detta är politiskt.
Jag riktar därför denna interpellation till kommunstyrelsens ordforande Morgan [i Andersson. Vad gör
Mellerud för att vara en bra arbetsgivare? Vilka satsningar görs för att kommunen sorn arbetsgivare för
att vi ska tillämpa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. llur används digitala verktyg {tir att
möjliggöra ftir medarbetare att arbeta hemifrån?

KOM MUN
ret

Mellerud den 4 september 2020
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Pål Magnussen (v)
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Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av

Besvaras av

Medborgarförslag om väjningsplikt i
korsn i ngen Kapel lgata n/Köpma ntorget
Dnr KS 2020/614

Ing-Mari Hultgren,

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om rondell i
korsningen Norra Kungsgatan/
Bergsgatan
Dnr KS 2020/615

Ing-Mari Hultgren,
Mellerud

Beslutsunderlag

o

Mellerud

Medborgarförslag,
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Personuppgifterna behandlas entigt PllL. Du medger att information du lämnar
register av förualtning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
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Kommunstyrelsekontoret
80 MELLERUD'Besökadress: Storgatan
Tfn: 0530-180 00'Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

13

E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www.mellerud.se
Ll 74 40'B'orgnr: 212 000-1488
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I register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare
Ort

0o

Na

'fubri

7

/" o29

6qeo

e

E-postadress

nterar hår kort ditt
et
oT:5rryt' D? ef) lf7

d

+*q d-.

af e//q atan och

tnQn-

Mnfs P II lrJ

Motivering (Hä r kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt

medborga rförsla g. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras och
fal ska
hur

E trl

&
At {
fr

Au (

r(i
I

e// q a /a t') I
u
Ui d
4 In
o l* lrco P n4 a n örq &, I cl 4
lat
u
o Ol-t a-il
rv1 e el t) ara n al rq
ba,Ll
CL U1 t lEet
LNS
a,tL
Då
U.a a
,5
s P (Å t-{ U }il-e CH
'vå|*rg
aL
u

de
nsbernl L

fe/2

Kom m u nstyre I sekonto

ret

80 MELLERUD ' Besökadress: Storgatan
Tfn: 0530-180 00'Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

13

E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 'Plusgiro: tl 74 4O-S Orgnr: 212 000-1488
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Änenor r+

Anmälan om inkomna ärenden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.

.
.

Länsstyrelsens beslut 2020-09-30 om att utse Helena Hultman (C) till ny ledamot och Karin
Hilm6r (C) till ny ersättare med anledning av Karolina Hultman Wessmans avsägelse av
förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Dnr KS 2020/503.
Norra ÄMsborgs räddningstjänsttörbund (NÄRF) - delårsrappoft januari-augusti 2020 med

revisionsrapport. Dnr KS 2020/601

.
.
o

Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder. Dnr KS 2020/602
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - augusti 2020.
Dnr KS 2020/610
Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund. Dnr KS 2020/636
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