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2020-09-29

Dnr KS 20171452

ARENDE 1

Ny detaljplan för Vita Sandars camping (Bråna 4:2 m.fl.), antagande
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bråna 4:2m.fl. Vita Sandars camping
Mellerud enligt föreliggande förslag.

i

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
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppställning av husvagnar och villavagnar.
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motionsoch promenadstigar att förbättras.

Syftet med detaljplanen är därtör 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 genomföra nde.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, S L24, atr

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
.
.

Detaljplan för Bråna 4:2m.fl. Vita Sandars camping i Mellerud (antagandehandling).
Fastighetsförteckning (Arbetsmaterial - skickas endast ut till ledamöter/ersättare),
Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, 9 I24.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.
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Kommunfullmäktige

Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun antagandehandling
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 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 eftefrågan på platser for 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 2020,9 I24,

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.
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Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
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0530-180 00
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Beslutsunderlag

.
r
.

Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun (antagandehandlingar)
Fastighetsföfteckning (skickas endast ut till ledamöter/ersättare).
Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, 9 124.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

Jonas Söderqvist
GIS- och kaftingenjör

till

Byggnadsnämnden
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2020-08-26

Byggnadsnåmnden

5 124

Dnr 2018.298.214

eRÄNl 4:2 Ny detaljplan för Vita Sandars camping
Antagandehandling
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar att godkiinna granskningsutlåtandet.
2. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanens antagandehandling med
ungeftirligtt inlagda u-områden för Vattenfalls ledningar'
3. Byggnadsnåmnden beslutar aft föreslå Kommunfullmäktige 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 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.
Unåer 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
uppsGllning 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 tillgångligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och
promenadstigar.
Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019.
Samrådsredogörelse har upprättats. Planförslaget har dårefter 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 råknar med att kunna
leverera exakta lägesuppgifter i början av september, varefter placeringen av u-områden på
plankaftan kan justeras. Mindre förändringar av u-områdenas lägen bedöms vara av ringa
betydelse för detaljplanens genomförande.

Beslutsunderlag
- Detaljplaneförslag för Vita Sandars camping (Antagandehandling).
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Skäl för beslutet
5 kap.27 $ Plan- och bygglagen.

Avgift
Kostnaderna hanteras inom kornmunens avsatta medel för upprättande av

detaljplaner.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
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Svar på remiss om Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Metlerud
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 tillen 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 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

Remiss Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud.
Missiv.

Förslag till yttrande från Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

BILAGA
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Kommunfullmäktige

Svar på remissen Ätgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av 'Åtgärdsvalsstudie E45
Vänersborg-Mellerud" i enlighet med bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+1-väg med en målhastighet på 100 km/h. Det
första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (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
.
.

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. Åtgärdsvalsstudien syftar till att ta fram trafikslagsövergripande åtgärder som medför
ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. E45, delen Vänersborg (Båberg) - Mellerud (Blomskorsningen) är ett prioriterat stråk för näringslivets transpofter, 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 från2002 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.
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Skyfallskartering har gjorts, vilken visar på behov av utbyte av vägtrummor for att undvika
översvämningar.

Ätgärdsvalsstudiens syfte har varit att se hur byggande av 2+1 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+1-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.
Arbetsorocess

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.
Ätgärdsvalsstudien 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 förkortats 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+L-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+1-väg i nuvarande sträckning.

Karl Olof Petersson

Maria Wagerland

Kommunchef

Tillväxtchef
ma ria.wagerland@mellerud.se

Beslutet skickas till
Trafikverket
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Trafikverket
40533 Göteborg

Yttrande över remissen Åtgärdsvatsstudie 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 pat och fått inkomma med synpunkter främst vad avser
förbifarter kring Melleruds tätort och Erikstad.
Den 22 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 förbifaft
u ta n fö r Me Ile ruds tä to rt.

2.

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

3.

ftirorda en förbifaft utanför Erikstad.

Wdare anser Kommunfullmäktige att sträckningen ska förläggas optimalt avseende
de areella näringarna och de boendes situation i områdena.

Trafikverket har hörsammat kommunens viljeinriktning vad avser förbifaft utanför
Melleruds tätort. Det nämns i remissmaterialet att en exakt placering av förbifarten
får studeras närmare vid framtida utredningar och poängteras görs att kommunens
önskan är av största vikt. Detta ser Melleruds kommun som positivt.
Angående förbifart Erikstad nämns i remissmaterialet att kommunens vilja har vJrit
att verka för en genomfartsled i befintlig sträckning till förmån för
verksamhetsutveckling jämte vägen och bevarandet av jordbruksmark. Det
stämmer att kommunen i samrådsversionen av översiktsplanen inte hade med
vägreservatet. Däremot har kommunen sedan dialog först togs med Trafikverket
verkat för en förbifart även i Erikstad, vilket samstämmer med forstudien 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+t pä befintlig väg skapar en ökad barriäreffekt och
bullerstörning samt försämrad luftkvalit6. Dessutom kommer in- och utfarter i
Erikstad behöva stängas. Med detta som grund står Melleruds kommun fast vid sitt
tidigare ställningstagande, att förorda en förbifart utanför Erikstad.
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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 åtgard 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 först 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 E Andersson
kommu nstyrelsens ordförande
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Enligt sändlista

Remiss
AtgarOsvalsstud ie Väg E45, Vä nersborg-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 Vdstra
Götaland som inte har mötesfri landsväg som standard. Sträckan har varit
diskuterad under mycket lång tid, och det finns bl a en förstudie från zooe och en
ofärdig arbetsplan från ca zor8 som har anvdnts 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 vägar 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 sy{te har varit att se hur byggande av 2+L i befintlig
sträckning bäst kan göras, samt att uppnå en med öwiga intressenter gemensam
syn på problem, behov och måI, samt att föreslå åtgärder enligt fyrstegsprincipen
på kort, och lång silt. 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 zor8 och har varit organiserad
med en Trafikverksintern styrgrupp, en projektgrupp med tjänstemän och
p-olitiker Vänersborgs och Melleruds kommuner. Särskilda möten har hållits med
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Brålanda köpmannaförening, Melleruds köpmannaförening, LRF, Norra
tilvsborgs 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 förslag på
inriktning och rekommendationer och översänds nu för synpunkter. P g a
ändrade förutsättningar för prövningsprocessen mot nationell infrastrukturplan
har remisstiden tyvärr fått förkortas vdsentligt, men då samtliga deltagare visat
stort engagemang och varit djupt involverade i studien så är den redan väl känd,
och Trafilarerket 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.

till boel.olin@trafikverket.se eller med post
Vdst, Box 8ro, 78r z8 Borlänge. Ange
Region
lirendemottagningen,
ärendenummer TRV 2ot8 I 1257 6.

Svar skickas med e-post

till

Med vänliga hälsningar

Jörgen Rydtng

Boel OIin

Chef Utredning

Projektledare för
åtgärdsvalsstudien

Trafilarerket region Våst

Trafikverket region Väst
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Västtrafik
Fyrbodals kommunalförbund
Vänersborgs kommun

Melleruds kommun
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Sveriges Åkeriföretag

Räddningstj änsten Norra Alvsborg
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Näringslivsfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren och tillväxtchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor.
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Dnr KS 20201542

Finansiell profil för Melleruds kommun 2Ol7-201.9
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunforskning i Västsverige (KFI) tar årligen fram en finansiell rapport där kommunerna i
Västra Hallands län jämförs med varandra över en tidsperiod. Rapporten innehåller dels en
finansiell analys av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län och del en finansiell profil
för Melleruds kommun. Syftet med den finansiella profilen är att redovisa var Melleruds
kommun befinner sig och hur kommunen har uWecklats finansiellt under 2017-2019 i
förhållande till kommuner i Västra Götaland och Hallands läns. Den finansiella profilen speglar
starka och svaga sidor utifrån fyra perspektiv i förhållande till kommunerna i länet.

I rapporten

konstateras att Mellerud har ett relativt stabilt finansiellt läge. De låga resultaten
2018 och 2019 med tillhörande höga investeringsnivåer har emellertid försvagat det finansiella
handlingsutrymmet på kort och medellång sikt. Det är viktigt att denna trend bfis och att
resultatnivån de närmaste åren går upp till 2,5 o/o i förhållhållande till verkamhetens kostnader
för att möta förväntade investeringar och framtida utmaningar.

Beslutsunderlag

r
.

Finansiell profil Melleruds Kommun 20L7-20I9, Kommunforskning i Västsverige.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

16

A
.'1

IT

1l-

-rr

'l^.

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-08-28

Diarienummer

Sida

K520201542

1 (1)

Kommunstyrelsen

Finansiell profil för Melleruds kommun 2OL7-2O19
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisni ngen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunforskning i Västsverige (KFI) tar årligen fram en finansiell rapport där
kommunerna i Västra Hallands län jämförs med varandra över en tidsperiod.
Rapporten innehåller dels en finansiell analys av kommunerna i Västra Götaland
och Hallands län och del en finansiell profil för Melleruds kommun. Syftet med den
finansiella profilen är att redovisa var Melleruds kommun befinner sig och hur
kommunen har utvecklats finansiellt under 2017-2019 i förhållande till kommuner i
Västra Götaland och Hallands läns. Den finansiella profilen speglar starka och
svaga sidor utifrån fyra perspektiv i förhållande till kommunerna i länet,

I

rapporLen konstateras att Mellerud har ett relativt stabilt finansiellt läge. De låga
resultaten 2018 och 2019 med tillhörande höga investeringsnivåer har emellertid
försvagat det finansiella handlingsutrymmet på kort och medellång sikt. Det är
viktigt att denna trend bryts och att resultatnivån de närmaste åren går upp till 2,5
o/o i förhållhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade
investeringar och framtida utmaningar.

Beslutsunderlag
Finansiell profil Melleruds Kommun 20L7-20L9, Kommunforskning i Västsverige

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

Karl Olof Petersson
Kommunchef

elisabeth.carlstein@ mellerud.se

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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ARENDE 5

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapporten

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning har utarbetat ett delårsbokslut
tilloch med 2020-08-31. I rappoten presenteras ekonomiskt utfall for 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 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 KF och KS.
u nstyrelseforua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunfullmäktige

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212O2O för
kom munfullmäktige och kom munstyrelsen
Förslag

till beslut

Kommu nfullmäktige godkänner

ra

ppoften.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförualtning 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 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 212020 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Karl Olof Petersson
Kommunchef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Förva ltn i ngsekonom kom m u nstyrelsens förva ltn i ng
Förvaltningsekonom sam hällsbyggnadsförvaltn ing

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

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

till beslut

Komm unfullmä ktige beslutar

att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2. godkänner övriga nämnders rappoter.
Kom munstyrelsen besl uta 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.
Ärets resultat beräknas till +I4,7 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.

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 Wå, 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.

Beslutsunderlag

.
r
.

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för Melleruds kommun
Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 212020 för BN, KUN och SN.
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse,
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Kommunfullmäktige

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

till beslut

Kom m unfull mäktige beslutar

att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2. godkänner övriga nämnders rappofter.
Kom munstyrelsen 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

+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-11,3 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.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 114,8 mkr, vilket är 53 mkr lägre än budget.
Av kommunfullmäktiges tretton mål för verksamheten uppnås tre helt, åtta delvis och
två uppnås inte. Av de fyra finansiella målen uppnås två. I budgeten för 2020 beslutade
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KOMMUN

Datum
2020-09-28

Diarienummer
KS 20201273

Sida

2 (2)

fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån, undantag för Wå 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.

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Karl Olof Petersson

Kommunchef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Samtliga nämnder
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
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FOREDRAGNINGSTISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsefö rva ltn

i

ng

2020-o9-29

en

ÄRrruoe z

Dnr KS 202012L8

Rappoft aktuella investeringar
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen och förualtningsekonomen lämnar en rapport över aktuella
investeringar.

Beslutsunderlag

o

Rapport över aktuella investeringar 2020. (Presenteras vid sammanträdet.)
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

i

ng

2020-o9-29

en

ÄneNoe e

Dnr KS 20t9166

Slutredovisning av projekt Ovidkommande vatten 2019
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Ovidkommande vatten 2019 och
avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Dessa projekt har pågått under år 2019:

.
.
o
.
o
o

Gerdserud BlB tkr, klart 2019
Syr6nvägen LL 472 tkr, pågår även 2020
Skogsbol 169 tkr, pågår även 2020
Floragatan 665 tkr, pågår även 2020
Linn6gatan 102 tkr, pågår även 2020
Hällavägen 1 411 tkr, pågår även 2020

Projektering -493 kronor, flyttas till respektive gata när projekten startas. Under 2019 har
enheten flyttat mer pengar till rätt projekt än som lagts ut på projektering.
Resterande belopp på ovidkommande vatten 2019 flyttas med till 2020. Beloppet är
konor.

Beslutsunderlag

o
o
.
.

Arbetsutskottets beslut 2OLB-09-25, 5 327
Arbetsutskottets beslut 20L9-02-26, 9 36
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsförualtningens tjä nsteskrivelse.

24

34I

140

A

t'l-

rl

fr

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhällsbygg nadsförva ltningen

KOMMUN

Datum
2020-09-t7

Diarienummer

Sida

KS 2019/66
KS 2018/ss6

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av projekt Ovidkommande vatten 2019
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av projekt Ovidkommande vatten
2019 och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Dessa projekt har pågått under år 2019:
Gerdserud B1B tkr, klart 2019
472 tkr, pågår även 2020
Syr6nvä9en
Skogsbol 169 tkr, pågår även 2020
Floragatan 665 tkr, pågår även 2020
Linn6gatan 102 tkr, pågår även 2020
Hällavägen 1 411 tkr, pågår även 2020
Projektering -493 kr, flyttas till respektive gata när projekten startas, under 2019 har vi flyttat
mer pengar till rätt projekt än vi lagt ut på projektering.

II

Resterande belopp på ovidkommande vatten 2019 flyttas med till 2020. Beloppet är 341 140 kr.

Beslutsunderlag

r
.
.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018/556,052 g 327 och 2019/066,052 5 36
Slutredovisning.
Sam hä lsbygg nadsförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse
I

Anders Broberg
Enhetschef VA

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Samhällsbygg nadschefen

Enhetschef VA
Ekonom sam hällsbygg nadsförvaltningen

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

25

kommunen@mellerud.se

Slutredovisnin
Projektets namn
Saneri ng ovidkommande vatten
Projektnummer
8337, 8338, 836 1,8364,841 4,8438,8439

KS 2019/66,052 536, KS 2018/556,052 5327

Beslut
Beskrivning projekt

Projekt under år 2019:
Gerdserud 818 tkr, klart 2019
Syrdnvägen II 472 tkr, pågår även 2020
Skogsbol 169 tkr, pågår även 2020
Floragatan 665 tkr, pågår även 2020
Linndgatan 102 tkr, pågår även 2020
Hällavägen t 4Ltlkr, pågår även 2020
Projektering -493 kr, flyttas till respektive gata när projekten startas.
Under 20L9 har vi flyttat mer pengar till rätt projekt än vi lagt ut på

projektering.
Resterande belopp på ovidkommande vatten 2019 flyttas med till 2020
Beloppet är 34I 1.40 kr.

Ekonomisk redovisning

k

Är 2019

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

2o2o

Ar 2020

Summa

4 386 008

4 386 008

'10 100 000

10 100 000
U

Summa investeringsmedel

201

9

14 486 008
0
0
U

Kostnader

-14 144 868

-14 144 868

0

Summa

341 140

Projektet avslutas

0

2019-12-31
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341 140

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kom mu nstyrelsens

a

Samma ntrådesdatum

sida

2019-02-26

rbetsutskott

5 36

6

Dnr KS 2019166.052

Projekt Ovidkommande vatten 2OL9, startbesked
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta

projektet Ovidkommande vatten 2019 och lämna en slutredovisning når projektet
är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fått åläggande från Länsstyrelsen att minska det ovidkommande
vattnet till reningsverket i Sunnanå Projektet kommer att drivas iegen regi i
samverkan mellan VA-enheten och Gatu-enheten. Konsulter kommer att anlitas
för projektering och undersökningar. Vid markarbeten kommer underentreprenörer
att hyras in. Delprojekt så som byte av VA-ledningar vid Syrenvägen kan komma
att läggas ut på utförande entreprenad i form av generalentreprenad. Andra
Oetpröjäkt kan läggas ut på utförande entreprenad under året
Finansiering av kapital- & driftskostnader sker genom VA-taxan.
Projektet beräknas pågå från den 1 januari till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

r

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen

i uppdrag att starta projektet Ovidkommande vatten 2019 och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta
Beslutet skickas

till

llsbyggnadschefen
Enhetschef VA
Ekonom sa mhällsbyggnadsförvaltningen

Sa m hä

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

MELTERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommu nstyrelsens

a

slda

2018-09-25

rbetsutskott

4

Dnr KS 2018/556.052

s 327

Projekt Ovidkommande vatten Syr6nvägen i Dals Rostock'
startbesked
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhållsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Ovidkommande vatten Syrönvägen i Dals Rostock och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Projektet innebär en förnyelse av VA-ledningar och förstårkning av dagv-attenledningar samt ett ålaggande av fastigheter att koppla rätt dagvatten från
spillvattenledningar till dagvattenledningar. Syftet är att uppfylla åläggande frän
Länsstyrelsen att minska det ovidkommande vattnet till kommunens reningsverk
Sunnanå.

i

Projektet finansieras av VA-taxan.
Projektet beräknas pågå från den 10 oktober till den 31 december 2018'

Beslutsunderlag

r

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
uppdrag att starta projektet Avidkommande vatten Syrönvägen i Dals Rostock och
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och flnner att arbetsutskottet bifaller detta
Beslutet skickas

till

Sa mhäl lsbygg nadschefen
VA-chefen
Ekonom samhällsbygg nadsförva ltn i ngen

lu

Utdragsbestyrkande

slgn

\'\
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Kom mu nstyrelseförva ltn

Änrnoe

i

n

2020-o9-29

gen

g

Dnr KS 20191528

Slutredovisning av projekt Maskiner (Hjullastare)
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Byte hjullastare och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har bytt ut en gammal hjullastare.
Den nya hjullastaren gör att verksamheten kan vara mer effektiv och har nu mer möjligheter att
använda flera redskap till den nya hjullastaren.
Upphandlingen gick bra och den gamla hjullastaren såldes.

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, 5 330
o Slutredovisning.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhä llsbygg nadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
2020-08-31

Diarienummer

Sida

KS 2019/s2B

1 (1)

Komm unstyrelsens

a

rbetsutskott

Slutredovisning av proiekt Byte hjullastare
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av projekt Byte hjullastare och
avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har bytt en gammal hjullastare'
Nya hjullastaren gör att vi kan vara mer effektiva när vijobbar och har nu mer möjligheter att
använda flera redskap till den nya hjullastaren.
Upphandlingen gick bra och vi sålde den gamla hjullastaren.

Beslutsunderlag

o
.
.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2019/528 5330
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Lena Francke
Förvaltningsekonom

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas
Sa m hä I ls byg g n adsc

till
hefe n

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post

30

kommunen@mellerud.se

Slutredovisning
Projektets namn

Byte Hjullastare

Projektnummer

8449

KS 2019/528 5330

Beslut
Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning

Melleruds kommun har bytt en gammal hjullastare.
Nya hjullastaren gör att vi kan vara mer effektiva när vi jobbar
och har nu mer möjligheter att använda flera redskap till den
nya hjullastaren.
Upphandlingen gick bra och vi sålde den gamla hjullastaren.

Ar 20'19

lngående balans
Erhållna investeri ngsmedel

Är 2020

Ar 2021

Summa

1 000 000
1 000 000

1 000 000

U

Omdisponering

0

0
0
0

Kostnader

-952 705

-952 705

47 295

47 295

0

Summa

1 000 000

Projektet avslutas

0

2020-07-31
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUT{
Komm

u

nstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2019-11-12

rbetsutskott

sida
11

Dnr KS 20191528

$ 330

Projekt

M

askiner, sta rtbesked

Arbetsutskottets

besl

ut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i upfrrag att stafta projektet
Maskineroch lämna en slutredovisning när projektet år slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har idåg en hjullastare som är 20 år gammal. Enheten Förråd/Renhållning vill byta
till en mer effektivare och nyare med fler möjligheter aft jobba bredare med maskinen och få
mer timmar ut av maskinen, bättre miliö och mycket bättre förarmiljö.
Finansiering av kapital- och driftkostnader intäKer till maskinpoolen

Projektet beräknas pågå från den 31 oktober 2019 till den 30 april 2020.

Beslutsunderlag

r
r

Projektbeskrivning.
Kostnadskalkyl (aÖetsmaterial).

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet Maskineroch lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

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

Beslutet skickas

tlll

nadschefen
Enhetschef Fönåd/Renhållning
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Sam häl lsbygg

UtdragsbesVrkande
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MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

i

nge

2020-o9-29

n

Dnr KS 20L9|IB6

ARENDE 10

Slutredovisning av projekt Bussficka Rådaskolan
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Rådaskolan parkering (bussficka) och
avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Då den gamla parkeringen blev tomtmark så har en ny parkering uppförts i anslutning till

Rådaskolan. Den är asfalterad o linjemålad, Ytvatten rinner till makadamdike som senare rinner
ut dagvattensystemet.

Det har även satts upp ny belysning. Bussfickornas fållor har justerats så de stämmer bättre
med längden på bussarna. Även trafiksäkringsåtgärder är gjorda i form av bulor. Enheten har
också varit tvungen att flytta volleybollplanen. Den ligger numera öster om skolköket. Där är
även en GC-väg från nya Lunden till köket anlagd.

I

samband med detta har även en parkering anlagts avsedd för att hämta/lämna på
Nordalsskolan. Den ligger norr om skolarna på grönområdet. Den är numera belyst för att
kunna användas året runt och för att föräldrar/barn ska känna sig trygga.

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, 5 102
. Slutredovisning.
o Sam hä lsbygg nadsföwa ltn ngens tjä nsteskrivelse.
I

i
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MELLERUDS

Sa m hä

I

lsbygg nadsförva ltn

Datum
2020-08-31

KOMMUN

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2019/186

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stutredovisning av projekt Rådaskolan parkering (bussficka)
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av projekt Rådaskolan parkering
(bussficka) och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Då den gamla parkeringen blev tomtmark så har en ny parkering uppförts i anslutning till

Rådaskolan. Den är asfalterad o linjemålad. YWatten rinner till makadamdike som senare rinner
ut dagvattensystemet. Vi har även ny belysning. Bussfickornas fållor har justerats såde
stämmer bättre med längder på bussar. Där även trafiksäkrings åtgärder är gjorda i form av
bulor. Vi har också varit tvungna att flytta volleybollplanen. Den ligger numera öster om
skolköket. Där är även en gc-väg från nya Lunden till köket gjord. I samband med detta är även
en parkering gjord för hämta/lämna på Nordalsskolan. Den ligger norr om skolarna på
grönområde1. ben ar numera belyst för att kunna användas året runt, och att föräldrar/barn ska
känna sig trygga.

Beslutsunderlag

o
o
.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2019/186,052 g I0Z
Slutredovisning.
Sa m hä lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse
I

Patrik Storm
Enhetschef Gata/park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Sam hä lsbygg nadschefen
I

Enhetschef Gata/park
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post

34

kommunen@mellerud.se

Slutredovisning
Projektets namn

Rådaskolan parkering (bussficka)

Projektnummer

8433

KS 2019/186,052 5102

Beslut
Beskrivning projekt

Då den gamla parkeringen blev tomtmark så har en ny

parkering uppförts i anslutning till Rådaskolan. Den är
asfalterad o linjemålad. Ytvatten rinner till makadamdike som
senare rinner ut dagvattensystemet. Vi har även ny belysning.
Bussfickornas fållor har justerats så de stämmer bättre med
längder på bussar. Där även trafiksäkrings åtgärder är gjorda i
form av bulor. Vi har också varit tvungna att flytta
volleybollplanen. Den ligger numera öster om skolköket. Där
är även en gc-väg från nya Lunden till köket gjord. I samband
med detta är även en parkering gjord för hämta/lämna på
Nordalsskolan. Den ligger norr om skolarna på grönområdet.
Den är numera belyst för att kunna användas året runt, och
att föräldrar/barn ska känna sig trygga.

Ekonomisk redovisning

År 2019

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

Ar 2020

Ar 2021

Summa

708 815
2 650 000

2 650 000

-850 000

-850 000

0

Revidering belopp

U

0
0

Kostnader

-1 091 185

-1 337 909

-246 724

0

Summa

708 815

462 091

Projektet avslutas

n

2020-07-31
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462 091

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL

Kommu nstyrelsens rbetsutskott

2019-04-09

Sämmanträdesdatum

a

5

1O2

sida

5

Dnr KS 2019/186.052

Projekt Bussficka Rådaskolan, startbesked
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhållsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Bussficka Rådaskolan och lämna en slutredovisning när projektet är
slutfört.

Sammanfattning av ärendet
När det nya köpcentrumet byggs på Våsterråda krävs det att kommunen
raf."iriaf flr så'långt som det åi möjtigt att ingen gårlspringer över E45:an på ictce
lämplig plats. Trafikverket har också kravställt till kommunen att en planfri passage
måste anläggas över E45:an. Det kommer även att sättas upp ett avskärmande
staket längs E45:an från rondellen och norrut, Anledningarna till denna
kravställnlngen år att skolområdet ligger i direkt närhet till köpcentrumet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat mot att skapa en helt ny busshållplats
för både Rådaskolan/Dalstiernska Gymnasiet och Nordalsskolan. Kalkyler och
äskande av pengar bygger på att en busshållplats skapas. Efter möte med
representanier flr berörda skolor har en alteinativ lösning för ändamålet hittats.

Ett nytt staket kommer att såttas upp öster om den befintliga parkeringen på
Rådaskolan. Detta börjar vid Snickargatan och slutar vid Parkgatan. Staketet
kommer att göra det svårare för elevir att gena över skolgården och över E45:an
för att besöka köpcentrumet, Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att skapa en
ny parkeringsplats ianslutning till den befintliga som finns där idag. I östra delen
gångväg som leder ut till
av parkeringen och mot det nya
'trlårstaketet skapas en
parkgatan.
gå till busshållplats
från
på
skolanlt<att
elever
öångicykeru-ag
OertSuei- Ae 95 via parkiatans gång och cykelväg och sedan norrut på Snickargatan
fram till Ousltråttptatsen. Elever på Nordalsskolan kommer att använda sin tidigare
busshållplats. De eleverna från Nordalsskolan som skall åka.buss har alltid någon
ansvarijlärare eller annan person med sig när de skall gå påTvanta på bussen.
Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom att en utökad ram för
kapitalkostnader begårs från år 2020 med 86 tkr.

Projektet beräknas pågå från den 15 april till den 31 december ZAIs-'

Beslutsunderlag

r

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl'

Förslag

till bestut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppårag att starta projektet Bussficka Rtdaskolan och lämna en slutredovisning når

projektet år slutfört.

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign

36

MEIIERUDS KOilMUI{

SAM MANTRÄD ESPROTO KOLL
Sammantrådesdatum

Kommunstyrelsens

a

2019-04-09

rbetsutskott

Eeslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Boslutet sklckas

till

mhällsbyggnadschefen
Enhetschef gata/park
Eksnom samhållsbyggnadsförvaltningen

Sa

Utdragsbestyrkande

Justerandeg
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Dnr KS 20191L57

Slutredovisning av projekt Snickaregatan VA
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt VA ledningar Snickargatan och avslutar
ärendet,

Sammanfattning av ärendet

I projektet har det lagts cirka 400 meter ledning och lagt sex nya VA-seruiser för de nya
tomterna mellan Snickargatan och Landsvägsgatan. Projektet har löpt utan några större
problem och kostnaderna har hållits nere bland annat genom att projekteringen är gjord
internt på VA-enheten.
Kvaruarande belopp omfördelas till VA Västerråda enligt ärendeomfördelning.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2019-03-26, 5 80
o Slutredovisning.
. Sa m hä llsbygg nadsföwa ltn ngens tjä nsteskrivelse.
i
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhällsbygg nadsförvaltni ngen
Diarienummer
Datum
2020-08-31 KS20r9lr57

KOMMUN

Komm

u

Sida

1 (1)

nstyrelsens arbetsutskott

slutredovisning av projekt vA ledningar snickargatan
Förslag

till beslut

projekt VA ledningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av
Snickargatan och avslutar ärendet'

Sammanfattning av ärendet
har det lagts ca 400 m ledning och lagt 6 st. nya VA-serviser för de nya tomterna
problem och
mellan Snickargatan och tandsvägsgatan. erojetitet har löpt utan några större
på VA-enheten
gjord
internt
projekteringen
är
genom
att
loiinuo"r nar 6åttits nere bland annat

I projektet

Kvarvarande belopp omfördelas till vA Västerråda enligt ärende omfördelning.

Beslutsunderlag

.
.
.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 20L91157,056 5 B0
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Anders Broberg
Enhetschef VA

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen

Enhetschef VA
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Kommunstyrelseförvaltni ngen

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

39

kommunen@mellerud.se

Slutredovisning
Projektets namn

VA ledningar Snickargatan

Projektnummer

8421

KS 2019t157,056 S80

Beslut
Beskrivning projekt

I projektet har det lagts ca 400 m ledning och lagt 6 st nya VA-

serviser för de nya tomterna mellan Snickargatan och
Landsvägsgatan. Projektet har löpt utan några större problem

och kostnader har hållits nere bland annat genom att
projekteringen är gjord internt på VA-enheten.
Kvarvarande belopp omfördelas till VA Västerråda

Ekonomisk redovisning

Ar 2020

Ar 2019

307 125

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

Summa

Ar 2021

1 752 850

1 752 850

0
0

Omdisponering

0
0
0

Kostnader

-1 445725

-1 421 523

24 203

0

Summa

307 125

Projektet avslutas

331 327

0

2020-01-31

40

331 327

SAM MANTRÄDESPROTOKOLT

MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens

5

a

Sammantrådesdatum

sida

2019-03-26

rbetsutskott

80

9

Dnr KS 2Ot9/L57 '056

Projekt Snickaregatan VA, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdraq att starta
projektet Snickaregatan VA och lämna en slutredovisning när projektet är slutfort.

Sammanfattning av ärendet
Komrnunen har för avsikt att bredda Snickaregatan och en delsträcka av
vattenledningen är av gjutjärn och -bör bytas för att förhindra eventuella frarntida
vattentäckor. Vn-feJniiöåi* gåipå en delstråcka inte-i allmån platsmark utan på

privat mark som kan säijas vilket hindrar byggråtten på fastigheterna. Servisiedningar saknas till alla nya fastigheter. Dagvattensystemet är inte dimensionerat
för ökad bebyggelse och behöver förstärkas'
projektet kommer att drivas i egen regi i samverkan mellan vA-enheten och Gatuenheten. Konsulter kommer att anlitas för projektering och undersökningar. Vid
markarbeten kommer underentreprenörer att hyras in.
Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom VA-taxan och framtida
VA-a nslutni ng savg ifter.
projektet beräknas pågå från den l mars till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

o

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl,

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen

uppårag att starta projektet Snickaregatan VA och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas
Sa m hål

till

lsbygg nadschefe n

Enhetschef VA
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

41
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Ko m m u
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ng

2020-09-29

en

ARENDE 12

Dnr KS 20191139

Slutredovisning av projekt Snickargatan breddning
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Snickargatan, breddning och avslutar
ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Denna breddning gjordes i samband med att VA-enheten lade nya rör i annan sträckning. Den
gjordes också för att trygga åtkomst till de byggbara tomterna och för att öka säkerheten på
gatan då förväntad trafikmängd kommer öka. Ytvattnet rinner här till ett makadamdike.
Trottoaren förstärktes också för att knyta ihop med hämta/lämna-parkeringen norr om skolan
med den andra parkeringen/bussfickorna. Området kompletterades även med gatubelysning.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2019-03-26, 5 86
o Slutredovisning.
. Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Sa m hä I lsbyg g

nadsförva ltn i ngen

Datum
2020-08-31

KOMMUN

Komm

u

Diarienummer

Sida

KS 2019/139

1 (1)

nstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av projekt Snickargatan, breddning
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av projekt Snickargatan,
breddning och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Denna breddning gjordes isamband med attVA lade nya rör iannan sträckning. Den gjordes^
å.f.ra fårått $/ö;; åtkomst till de byggbara tomterna, och för att öka säkerheten på gatan då
förväntad trafikmängd kommer öka. Ytvattnet rinner här till ett makadamdike. Trottoar
förstärktes också foiatt knyta ihop hämta/lämna parkeringen norr om skolan med den andra
parkeringen/bussfickorna. Kompletterade även med gatubelysning.

Beslutsunderlag

o
o
.

Kommunstyrelsens arbetsskotts beslut 2019/139,056 S 86
Slutredovisning.
Sa m hä lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse
I

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen

Enhetschef Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförvaltn
464 BO MELLERUD

Storgatan

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

i

n

gen

E-post

13

43

kommunen@mellerud.se

Slutredovisning
Projektets namn

Snickargatan, breddning
Projektnummer

8429

KS 2019/139,056 586

Beslut

Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning

Denna breddning gjordes i samband med att VA lade nya rör
annan sträckning. Den gjordes också för att trygga åtkomst
till de byggbara tomterna, och för att öka säkerheten på
gatan då förväntad trafikmängd kommer öka. Ytvattnet
rinner här till ett makadamdike. Trottoar förstärktes ochså
för att knyta ihop hämta/lämna parkeringen norr om skolan
med den a nd ra pa rkeringen/bussfickorna, Kompletterade
även med gatubelysning.

Ar 2020

År 2019

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

Ar 2021

i

Summa

922 847

2200 000

2 200 000

0

Omdisponering

0

Telaries förskola KS 2019/214 S35
Omfördelat till lT KS 2019/595 S33

-110 000

-110000

-800 000

-800 000
0

Kostnader

-1 277 153

-9 380

922 847

3 467

-1 286 533
0

Summa

Projektet avslutas

0

2020-07-31

44

3 467

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

sida

2019-03-26

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

15

Dnr KS 2OL9/L39.056

s86

Projekt Snickargatan breddning' startbesked
ut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhållsbyggnadschefen i uppdrag att starta

Arbetsutskottets

besl

projektet Snickargatan breddning och lämna en slutredovisning när projektet år
slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Tornter har sålts vid Snickargatan och för att skapa rätt fcirutsättningar för köparna
att bedriva sina tänkta verksamheter behöver kommunen skapa en bredare gata
med dubbelriktad trafik. Idag finns på platsen en enkelriktad gata endast för
busstrafik med hållptats for ikolelever. Med tanke på Oet nya köpcentrumet
kommer även denna busshållplats att behöva flyttas till annan plats. Detta
finansieras av annat Projekt.
Arbeten kommer att genomföras i egen regi och i samarbete med av kommunens
kontrakterade entrepienörer. Arbeten kommer att samordnas med VA då de
behöver förnya sina ledningar i området.
Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom att en utökad budgetram
för kapitalkostnader begärs från år 2020 med 74 tkr.
projektet beräknas pågå från den l april till den 31 december 20t9.

Beslutsunderlag

o

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl,

Förslag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
uppärag att starta projektet Snickargatan breddning och lämna en slutredovisning
när projektet år slutfört'

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta'

Beslutet skickas till
llsbyggnadschefe n
Fnhetschef gatalpark
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Sa m hä

Utdragsbestyrkande

45
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2020-09-29
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Dnr KS 20L81733

Slutredovisning av proiekt Laddstolpar
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Laddstolpar Sunnanå hamn-Rådahallen
och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun jobbar för att få bra möjligheter att ladda elfordon.
Nu har förvaltningen gjort så att det finns en vid Rådahallen och en vid Sunnanå hamn'
Vid Sunnanå hamn har det dragits en ny elkabel under vägen som inte fanns när vi började
arbetet. I övrigt har projektet gått enligt plan.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, 5 463
. Slutredovisning.
. Samhä llsbygg nadsförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
i
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhällsbygg nadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
2020-08-31

Diarienummer
KS 2018/733,056

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av projekt Laddstolpar Sunnanå Hamn-Rådahallen
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av projekt Laddstolpar Sunnanå
hamn-Rådahallen och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds Kommun jobbar för att få bra möjligheter att ladda elfordon.
Nu har vi gjort så det finns 1 vid Rådahallen och 1 vid Sunnanå hamn.
I Sunnanå har vi fått dragit en ny elkabel under vägen som vi inte visste om när vi började
jobbet,
Övrigt har projektet gått enligt plan.

Beslutsunderlag

.
o
.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 20181733,056 5 463
Slutredovisning.
Sam hä lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse
I

Lena Francke
Förvaltningsekonom

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
lsbygg nadschefen
Enhetschefen Gata/park
Ekonom sam hällsbygg nadsförva ltn ingen

Sa m hä

I

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000- 1488

47

Slutredovisning
Projektets namn

Laddstolpar Sunnsnå hamn-Rådahallen

Projektnummer

8416 &8402

KS 2018/733,056 5463

Beslut
Beskrivning proiekt

Ekonomisk redovisning

Melleruds Kommun jobbar för att få bra möjligheter att ladda
elfordon .
Nu har vi gjort så det finns 1 vid Rådahallen och 1- vid
Sunnanå hamn.
I Sunnanå har vi fått dragit en ny elkabbel under vägen som vi
inte visste om när vi började jobbet.
Övrigt har projektet gått enligt plan.

Ar 2019

Ar 2018

lngående balans
Erhållna investeri ngsmedel

1

1

56 505

Ar

2O2O

Summa

57 235

115000

15 000

0

0

Omdisponering

0

0

Erhållna bidrag

41 505
-99 270

Kostnader

13 835

55 340

-91 407

-190 677
0

Summa

156 505

57 235

-20 337

2020-07-31

Projektet avslutas

48

-20 337

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammantrådesdaturn

Kom mu nstyrelsens

a

rbetsutskott

2018- 12- 18

5 463

srda

5

Dnr KS 20181733.056

Projekt Laddstolpar, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge sarnhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Laddstolpar och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Behov finns av fler laddplatser i komrnunen för att göra det enklare för bilägare

att ladda elbilar,
Kapital- och driftskostnader finansieras via investeringsmedel.
Projektet beräknas pågå från den 21 december 2018 till den 30 juni 2019.

Beslutsunderlag

r

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhållsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Laddstolpar och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.

Beslutsgång
Ordförande frågar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Samhällsbygg nadschefen
En

hetschefen förråd/ren

frå tlni

ng

Ekonom samhä llsbygg nadsforvaltni ngen

Utdragsbestyrkd nde

ndes sign

(,:;i" v\:w
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FöREDRAGNINGSTISTA

MELLERUDS KOMMUN
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nge

2020-o9-29
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ARENDE 14

Dnr KS 20LglL36

Slutredovisning av projekt Uppdatering lekplatser 2019
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt uppdatering lekplatser 2019 och
avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Lekplatsen vid Blåklinten har fått en mindre lekställning, Wå fjäderlekar till Lunden, ny gunga
till Marcusgården, motorikbana på Fagerlidskolan och nytt byggtimmer på Markusgården.

Ätgärder har gjorts på alla prioriterade fel enligt gjorda besiktningar,
Resterande medel 72 900 konorr förs över till Projekt Ny lekplats Dals Rostock.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2019-03-16, 5 89
o Slutredovisning.
. Sam hä llsbygg nadsförva ltningens tjä nsteskrivelse,
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhäl lsbygg nadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
2020-09-21

Komm

u

Diarienummer

Sida

KS 2019/136

1 (1)

nstyrelsens

a

rbetsutskott

Slutredovisning av projekt Uppdatering lekplatser 2019
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av projekt uppdatering lekplatser
2019 och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Blåklinten har fått en mindre lekställning. Två st. fjäderlekar till Lunden. Ny gunga till
Marcusgården. Motorikbana på Fagerlidskolan. Nytt byggtimmer på Markusgården.
Åtgärder har gjorts på alla prioriterade fel enligt gjorda besiktningar.
Resterande medel 72 900 kr förs över till Projekt Ny lekplats Dals Rostock.

Beslutsunderlag

.
o
.

Kommunstyrelsens arbetsskotts beslut 20191136,054 5 89
Slutredovisning.
Sam hä lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse
I

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Gata/park
Ekonom sam hällsbyggnadsförualtningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

51

kommunen@mellerud.se

Slutredovisning
Projektets namn

Uppdatering lekplatser

201 9

Projektnummer

8422

KS 2019/136,054 S89

Beslut
Beskrivning projekt

Blåklinten har fått en mindre lekställning. Två st. fjäderlekar
till Lunden. Nygunga till Markusgården.
Motorikbana på Fagerlidskolan. Nytt byggtimmer"på
Marcusgården. Åtgärder har gjorts på alla prioriterade fel
enligt gjorda besiktningar.
Resterande medel 72 90O kr förs över till Projekt Ny lekplats
Dals Rostock.

Ekonomisk redovisning

Ar 2019

Ar 2020

lngående balans
Erhåll na investeringsmedel

Ar 2021

Summa

83 580

300 000

300 000

n

Omdisponering

0
0

0
0

Kostnader

-216 420

-1

-227 014

0 594

0

Summa

72 986

83 580

Projektet avslutas

0

2020-08-31

52

72 986

SAM MANTRADESPROTOKOTL

MELLERUDS KOMMUN
Kom mu nstyrelsens

5

a

Sammanträdesdatum

sida

20L9-A3-26

rbetsutskott

39

1B

Dnr KS 2AL9{L36'O54

Projekt Uppdatering lekplatser' startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Uppdatering tekplatser och lärnna en slutredovisning när projektet är
slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen behöver fortsätta arbetet med att höja standarden på kommunens
allrnänna lekplatser vad gäller säkerhet och trivsel.
projektet kommer att i största möjliga mån genomföras med egen personal med
hjälp av kommunen kontrakterade leverantörer.
Finansiering av kapital- och driftkostnader sker inom befintlig budget.

Projektet beräknas pågå från den 1 april till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

.

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
uppdrag att starta projektet tJppdatering lekplatser och lämna en slutredovisning
när projektet är slutfört.

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

Beslutet skickas

till

mhällsbygg nadschefen
Enhetschef gata/Park
Ekonom samhä llsbygg nadsförva ltningen

Sa

Utdragsbestyrkande

randes sign
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Dnr KS 20L81390

Slutredovisning av projekt Utbyte belysning Dals Rostock
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Utbyte belysning Dals Rostock och
avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att VA-enheten bytte ledningar för ovidkommande vatten på Villavägen,
Trädgårdsvägen samt Syr6nvägen i Dals Rostock har vi bytt ut gammal och dålig kabel för
belysning. Projektet blev billigare än beräknat,
Beslutsunderlag

.
.
.

Arbetsutskottets beslut 2018-06-19, 5 262
Slutredovisning.
Samhä llsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Sam hällsbyggnadsförvaltni ngen

KOMMUN

Datum
2020-09-2I

Diarienummer

Sida

KS 2018/390

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av projekt Utbyte belysning Dals Rostock
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen av projekt Utbyte belysning Dals
Rostock och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att VA-enheten bytte ledningar för ovidkommande vatten på Villavägen,
Trädgårdsvägen samt Syr6nvägen i Dals Rostock har vi bytt ut gammal och dålig kabel för
belysning. Projektet blev billigare än beräknat.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens arbetsskotts beslut 2018/390,052 S 262
o Slutredovisning.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Beslutet skickas till
lsbygg nadschefen
Enhetschef Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsforvaltningen

Sa m hä

I

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

55
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Slutredovisning
Projektets namn

Utbyte belysning Dals Rostock

Projektnummer

8390

KS 2018/390,052 S 262

Beslut
Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning

I samband med att VA-enheten bytte ledningar för
ovidkommande vatten på Villavägen, Trädgårdsvägen samt
Syrdnvägen i Dals Rostock har vi bytt ut gammal och dålig
kabel för belysning. Projektet blev billigare än beräknat.

Ar 2018

lngående balans
Erhållna nvesteringsmedel
i

År 2019
457 052

Ar 2020

Summa

321 049
470 000

470 000

0

Omdisponering

0
0
0
0

Kostnader

-12 948

-1

36 003

-147 788

-296 739
0

Summa

457 052

321 049

Projektet avslutas

173 261

2020-08-31
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173 261
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MELLERUDS KOMMUl{

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

sida

27

Dnr KS 2018/390.052

5 262

Projekt Utbyte av belysning Dals Rostock, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhållsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Utbyte av belysning Dals Rostock och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att VA-enheten byter ledningar för ovidkommande vatten på
Villavägen, Trädgårdsvägen samt Syr6nvägen i Dals Rostock behöver kommunen
byta ut gammal och dålig kabel för belysning. Gatuenheten ser stora samordningsvinster för kommunen att genomföra dessa arbeten samtidigt som VA utftir sina
arbeten"

Projektet finansieras av genom omfördelning av investeringsbudget 2018.
Kapital- och driftskostnader tas av befintlig budget för Gata/Park.
Upphandling av VA-arbeten kommer att ske och i dessa kommer vi att lägga in post
för grävning och läggning belysningskabel samt sättning av nya fundament.
Återställning av asfaltytor sker enligt gällande avtal.
Pr{ektet beräknas på9å från den 2 juli till 31 december 2018.

Beslutsunderlag

r

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet Utbyte av belysning Dals Rostock och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas

till

Sa m hä I lsbyg g nadschefe n

Enhetschef gatalpark
Ekonom samhällsbyggnadsförva ltningen

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign
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Kom m u nstyrelseförva ltn

Änrnor

i

ng

2020-o9-29

en

ro

Dnr KS 20L81641

Stutredovisning av projekt Förväru av del av fastigheten Bråna 4:1
(Bråna Sjöskog)
Förslag

till beslut

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

Sammanfattning av ärendet
Marken är inköpt och ägandet har gått över till Melleruds kommun. Avstyckning har också skett
av tomterna på örnudden. Kommunen har även fått tillstånd enligt jordförvärvslagen.

Beslutsunderlag

.
.
.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, 5 150
Slutredovisning.
Sa m hä llsbygg nadsförvaltn ingens tjä nsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhällsbygg nadsförvaltni ngen

Datum
2020-08-31

KOMMUN

Diarienummer

Sida

KS 2018/641

1 (1)

Kom m u nfu mä ktige/Komm
I I

u

nstyrelsen

Slutredovisning av projekt 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

.
.
.

Kommunfullmäktiges beslut KS 2018/641,252 5 150
Slutredovisning.
Sam häl lsbygg nadsförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse

Lena Francke
Förvaltningsekonom

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

sso2-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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kommunen@mellerud.se

Slutredovisning
Projektets namn

Förvärv del av Bråna 4:1
Projektnummer

8410

Beslut
Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning

KS 20'18/641,252 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
jordförvärvslagen.

Är 201 8

Ar 2019

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

-12 700
1 100 000

I

Ar 2020

Summa

-21 531

900 000

1

I

000 000
0

Omdisponering

0
0
0
0

Kostnader

-1112700

-9 908 831

-90 424

11 11'1 955
0

Summa

-21 531

-12 700

Projektet avslutas

-111 955

2020-08-31
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-111 955
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Kommu nfullmäktige

2018-11-21

5

M

Sammantrådesdatum

lso

sida

55

Dnr KS 2018164L.252

Förvärv av det av fastigheten Bråna

4;t i Melleruds kommun

Kommu nfullmäktiges beslut
Kommunfullmåktige beslutar att

1. godkänna förslag till köpeavtalettill fastigheten del av Bråna 4:l iMelleruds
formun till en *öpeskilling av totalt 11 Miljoner svenska kronor (elva miljoner
svenska kronor.
Z, uppdra till kommunstyrelsens ordforande och kommunchef att underteckna
köpeavtalet.
3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018
med 1,1 Mnkr (handpenning) och investeringsbudgeten för 2019 med 9,9 Mnkr'

Sammanfattn ing av ärendet
Del av fastigheten Bråna 4:1, Bråna Sjöskog, utgörs av totalt 7L,5ha. som ligger
vid Vånern i anslutning tilt Vita Sandars Camping. Den största delen utgörs av
samlad skogsmark. Fastigheten kan beskrivas som följande:

r
r
o
.

64 ha produktiv skogsmark
14 ha vattenområde
A,4 ha våg och kraftledning

7,1övrig landareal, inkl' 13 bostadstomter
2018 lades del av Bråna 4:1 ut till forsäljning. Skogsmarken (6a ha) taxerades
2017 till5,341 Mkr.

Fastigheten berörs av ytvattenskydd och strandskydd mot Värnen. På fastigheten
finns-det detaljplanerat område för boståder, som idag berör tre olika fastigheter.
Detaljplanen Vita Sannar - drnudden vann lagakraniO17-t0-31. På del av Bråna
+:1 finns det idag t3 stycken osålda bostadstomter sorn år anslutna till kommunalt
vatten och avlopp. Fastigheten haren del av samfålligheten -Bråna GA:2 som utgörs
naturområde å.m. inom det detaljplanelagda området'
å"

"åg".,

Tomterna är inte underhållna och idag växter det sly och dylikt. Vid ett fastighetsförvärv bör dessa iordningställas.
Fastigheten belastas enligt fastighetsregistret av servitut för båtplats och
bilpaikering för den yttre delen av Örnudden samt servitut for kraft- och
vattenledning.
Ett nyttjanderättsavtal har funnits på del av fastigheten till Melleruds kommun
for sialiptatser av husbilar och äventyrsgolf i anslutning till campingen.,Avtalet.är
uppsagt av fastighetsågaren (diarienurnmer KS 20t8/3I9.261) och hade en ärlig
intäkt på so ttr.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

VuQ€
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Kommu nfullmäktige

2018-1 1-21

Sammantrådesdatum

sida

56

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 förlångt med 3 är varje gång,

Arrendeavgiften utgör 15 tkrlår

Det finns ett nyttjanderättsavtal till fastigheten Bråna 4;12 som har rätt att nyttja
mark för Oåtnus åch 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 strandskyddsforeläggande kopplat till fastigheten för en brygga.
Föreläggandet har inget vite men åtgärd kommer behöver göras av köparen'
Ett förvärv av fastigheten är 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
HusbilspJrkering, åventyrsgol-f, parkeringar, tennisbanor och utökad yta för
camping skulle möjliggöras både norrut mot Vita Sannarvägen och västerut.
AesdksÄaringen 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 dagslåget lediga tomter att bygga bostäder på runt om i
Mellerud. Dock åger kommunen inga tomter istrandnära lägen. Med ett köp^skulle
Melleruds kommun förvärv 13 bostadstomter i strandnära läge som skulle gä till
försäljning.
Bråna Sjöskog utgör även ett mycket fint rekreationsområde fcir invånare och
besökarä i Me-lterud med sin nåriret till Värnen 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 gråna Sjöskog
r Detaljplan Vita Sannar- Örnudden
e Förteckning servitut
r Nyttjanderättsavtal
r Anläggningsarrende
o Uppsagt arrendekontrakt
. Arbetsutskottets beslut 2018-10-23' 5 394,
r Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, g 229,

Utdragsbestyrkande

iusterandes sign

/J-
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Förslag

mmanträdesdatum

sida

2018-11-21
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till beslut på sammanträdet

till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfutlmäktige beslutar att
1. godkänna forslag till köpeavtalet till fastigheten del av Bråna 4:1 i Melleruds
kommun till en köpeskilling av totalt 11 Miljoner svenska kronor (elva miljoner
Roland Björndahl (M): Bifall

svenska kronor.

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

3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018

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

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

Beslutet skickas till
Kommu nstyrelsens ordföra nde

Kommunchefen

utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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2A20-O9-29

rz

hällsbyggnadsfrågor

Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor.
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gen

18

Dnr KS 20201547

Kommunstyrelsens mål 2021, delredovisning
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må|.
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år ijuni.
Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M,A.R.T- modellen. Målen
redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.

Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppffllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under å ret,
Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter.

Arbetsutskottet beslutade den B september 2020, S 281, att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen

2021

utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.

2. uppdraget delredovisas

vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020,

Kommunchefen och ekonomichefen lämnar en delredovisning av pågående arbete.

Beslutsunderlag

.
.

Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, 5 281.
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, g 292.
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Sammanträdesdatum

sida

2020-09-22

13

Dnr KS 2020/547

Kommu nstyrelsens må I 2O2L, återra pport
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet god kä n ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må|.
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år ijuni,
Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T - modellen, Målen
redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.

Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året.
Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter.

Arbetsutskottet beslutade den B september 2020, 5 281, att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till målför kommunstyrelsen
utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion,

2.

uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020.

Kommunchefen och ekonomichefen lämnar en återrapport av pågående arbete.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, 5 281.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen

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

Justerandes
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Kommunstyrelsens mål 2021
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen

2021

utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.

2.

uppdraget delredovisas vid arbetsutskoftets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktohr 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må|.
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år ijuni.
Nåmnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram entigt S.M.A.R,T - modellen. Målen
redovisas tid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.

KommunfullmäKige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
u ppfriljningstillfälle under året.
Efter att styrelsen/nämnden tilldelab nämndmål och en budgetram börjar arbetet md att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i up@rag att utarbeta förslag till mål för kommunslryrelsen 2021
utifrån redovisat förslag och förutsåiftningar samt förd diskussion.

2,

uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammantråde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2420.

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

B$lutet skickas till
Kommunchefen

Utd ragsbestyrka nde

sign
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2020-o9-29

Änrnor rg
Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god kä n ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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2020-09-29

Äneuoe zo

Rappofter
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god kä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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