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 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
DATUM Tisdagen den 23 juni 2020, klockan 08.30 - 16.00 
PLATS Tingshuset, sammanträdesrum Tingssalen 

 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Mohamed Mahmoud (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
Övriga 
Annika Wennerblom t.f. kommunchef 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Daniel Jensen (KD)  
Val av ersättare för justerare – Michael Melby (S)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 24 juni 2020, klockan 16.00 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m. 

 
 

Anna Granlund, kl. 08.35 3 

2  Begäran om omfördelning av medel från Kanalyran 
2020 med anledning av Covid-19  
 

Anna Granlund 4 

3  Turism i Dalsland 
 
 

Johan Trollnäs, kl. 09.00 11 

4  Ansökningar om medel i projekt Jobbredo  
 
 

Lars Johansson, kl. 10.00 12 

5  Svar på medborgarförslag om att en cykelbana byggs 
från Mellerud till Håverud 
 

Freddie Carlsson, kl. 10.15 15 

6  Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands 
Järnväg (DVVJ) för 2020 
 

Elisabeth Carlstein, kl. 10.25 18 

7  Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds 
kommun 
 

Dalia Al-Mansour, kl. 10.40 21 

8  Svar på remiss - Granskning Ny detaljplan för Vita 
Sandars camping i Melleruds kommun  
 

Jonas Söderqvist, kl. 10.50 25 
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9  Slutredovisning av projekt Fjärrvärme Pelletstorn 

  
 

Magnus Olsson, kl. 11.20 
Peter Mossberg 

28 

10  Slutredovisning av projekt Asfalt och belysning 
Smedjegatan  
 

Magnus Olsson, kl. 11.30 
Patrik Storm 

32 

11  Flytt av odlingsområde (kolonilotter) från Erlandsrud 
till del av Holm 1:65 
 

Magnus Olsson 
Patrik Storm 

36 

12  Aktuella frågor 
 
 

 38 

13  Rapporter 
 
 

 39 

14  Aktivitetsparken vid Rådaskolan 
 
 

Magnus Olsson, kl. 13.00 40 

15  Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud 
– lägesrapport/avstämning 
 

Magnus Olsson, kl. 13.20 
Linda Hamrin 

41 

16  Studiebesök Ängenäs särskilda boende 
 
 

Magnus Olsson  
Linda Hamrin 

42 

17  Studiebesök Vita Sandar 
 
 

Jonas Söderqvist, kl. 15.00 43 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-06-76

Änruoe r Dnr KS 20201170

Pandemin Covid-l9 (Corona) - information m.m.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona).
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-06- 16

ARENDE 2 Dnr KS 20201419

Begäran om omfördelning av medel från Kanalyran 2020 med
anledning av Covid-19

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att 97 810 kronor av medlen anslagna för den inställda Kanalyran 2020
får användas för kommunikationssinsatser med anledning av covid-19.

Sammanfattning av ärendet

Den 15 januari 2020, g 3, anslog kommunstyrelsen 200 tkr för Kanalyran 2020 med finansiering
inom kontot för kom m u nstyrelsens förfoga ndeansva r.

På grund av covid-19 och förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
över 50 personer kan inte Kanalyran genomföras i år.

När reserekommendationen i landet hävs den 13 juni kan resandet öka inom Sverige. Med detta
följer ett tungt ansvar för var och en av oss - på verksamheter så väl som på enskilda.
Myndigheterna betonar både vikten av att hålla avstånd och att komma ut i naturen idessa
tider, I detta sammanhang väcker Mellerud och Dalsland intresse med vår fina natur. Samtidigt
ökar behovet av samstämmig information med anledning av covid-19, på fter fysiska platser.

Målgrupperna för informationen är medborgare så väl som turister. Förslaget är att ta fram och

finansiera ett paket med kommunikation med anledning av covid-19 för sommaren 2020 samt
fortsatt annonsering under hösten.

Beslutsunderlag
. Kommunstyrelsens beslut 15 januari 2020, S 3.
o Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april2020, S I37
. Kostnadsspecifikation
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Kommunstyrelsen

Begäran om omfördelning av medel från Kanalyran 2020
med anledning av Covid-19

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 97 810 kronor av medlen anslagna
för den inställda Kanalyran 2020 får användas för kommunikationssinsatser med

anledning av covid-19.

Sammanfattning av ärendet
Den 15 januari 2020, g 3, anslog kommunstyrelsen 200 tkr för Kanalyran 2020
med finansiering inom kontot för kommunstyrelsens föfogandeansvar.

På grund av covid-19 och förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar över 50 personer kan inte Kanalyran genomföras i år.

När reserekommendationen i landet hävs den 13 juni kan resandet öka inom
Sverige. Med detta följer ett tungt ansvar för var och en av oss - på verksamheter
så väl som på enskilda. Myndigheterna betonar både vikten av att hålla avstånd
och att komma ut i naturen i dessa tider. I detta sammanhang väcker Mellerud och
Dalsland intresse med vår fina natur. Samtidigt ökar behovet av samstämmig
information med anledning av covid-19, på fler fysiska platser. Målgrupperna för
informationen är medborgare så väl som turister. Förslaget är att ta fram och

finansiera ett paket med kommunikation med anledning av covid-l9 för sommaren
2020 samt fortsatt annonsering under hösten.

Beslutsunderlag
. Kommunstyrelsens beslut 15 januari 2020, g 3
o Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april2020, S L37
. Kostnadsspecifikation

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Den 15 januari 2020, g 3, anslog kommunstyrelsen 200 tkr för Kanalyran 2020
och med finansiering inom kontot för kommunstyrelsens fötfogandeansvar.

Med anledning av covid-19 och förbudet mot allmänna sammankomster och

offentliga tillställningar över 50 personer kunde inte Kanalyran genomföras som

vanligt. Den 7 april beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (g 137) därför att

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-L2 K520201419

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (4)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se 5
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-12 K520201419

ställa in Kanalyran 2020. Om förutsättningarna väsentligt förändras skulle
planeringen återupptas.

Folkhälsomyndigheten meddelade vid en presskonferens den 11 juni att de inte

avser lätta på restriktionen om max 50 personer. Detta torde innebära att
planeringen för Kanalyran inte återupptas för 2020. Däremot finns det ett behov av

andra aktiviteter på grund av covid-19.

Den 13 juni hävs reseavrådan inom Sverige, forutsatt att man är symtomfri och

följer myndigheterna rekommendationer.

Analys

Resandet inom Sverige kan öka efter den 13 juni. Med detta följer ett tungt ansvar

för var och en av oss - på verksamheter så väl som på enskilda. Myndigheterna

betonar både vikten av att hålla avstånd och att komma ut i naturen. I detta
sammanhang väcker Mellerud och Dalsland intresse. Detta gör att behovet av

kommunikation och information med anledning av covid-l9 ökar, på fler fysiska
platser. Det är också viktigt att informationen är samstämmig och känns igen.

Målgrupperna för informationen är medborgare så väl som turister. Förslaget är att
ta fram och finansiera ett paket med kommunikation om covid-19 för sommaren

samt foftsatt annonsering under hösten. Syftet är att minska smittspridningen och

därmed avlasta sjukvården samt att mana alla till att hålla ut, hålla i och hålla

avstånd,

Ett paket med kommunikationsmaterial föreslås innehålla information genom

. annonser i Melleruds nyheter före, under och efter sommaren

. anslag vid kommunens badplatser och hamn

. anslagstavlan på torget

. turistbyråer

o utskriftbara skyltar på till näringslivet

. banderoller med budskap i centrum

o särTlt regelbunden uppdatering av webb och Facebook bl.a. med

information till turister.

Överväganden

Vi är nu mitt i pandemin och covid-19 bedöms förekomma under en tid framöver.
Viss trötthet märks i att följa myndigheternas rekommendationer, särskilt när det
gäller till att hålla avstånd. Betydelsen av att just hålla avstånd kan inte nog

betonas just nu.

Myndigheten för samhällsskydd och Länsstyrelsen kommer att komma ut med

kommunikation inför sommaren. Vi bör även sätta en lokal prägel på vår
information.

När vi nu mer vistas ute ökar betydelsen av att budskapen för att minska

smittspridningen finns på plats, där vi är.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunikationskampanj: 97 810 kr

Sida

2 (4)
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MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Kommuni kations- och säkerhetschefen
Kommunikatören
Anmälan till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-06-12 K520201419

Anna Granlund
Kommunikations- och säkerhetschef
0530-181 18

anna.granlund@mellerud.se

Sida

3 (4)

Specifikation i bilagan. En närmare offert håller på att tas fram för banderollerna

Slutsatser

Önskemålet är att omfördela medel från årets inställda Kanalyra för
kommunikation till medborgare och turister med anledning av covid-l9.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-12 KS 20201419

Sida
4 (4)

0

3 000

300

40 0001

4 000

6 525

13 0s0

Tryck
Skylt på

torqet/Bibl iotek/Medborqa rkontoret/badplatser/hamnen
Materialkostnad skyltar

Laminering av "Håll avstånd" skyltar

Banderoller i centrum

Monterinq av banderoller

Annonser Melleruds Nyheter

Information om covid-19 augusti 7 000
Information om flisisk hälsa/stöd

13 050Sommarkampanj budskap, halvsida

Sommarkampanj budskap, halvsida

övriqa annonser vid behov koootade till covid-19 10 885

Beräknad kostnad
(kr)Planerad insats

TOTALT 97 810

1 Offert är under framtagande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MAI{TRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2A2A-04-O7

sida
35

s 137 Dnr KS 20L9|6LB

Kanalyran 2O2O

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ställa in Kanalyran 2020 som planerads till 3-5 juli 2020'

2. om förutsättningarna väsentligt skulle förändras återupptas planeringen av evenemanget.

Sammanfattning av ärendet

För att bromsa effefterna av smittspridningen av coronaviruset covid-19 tas det beslut på

både natiOnell och lokal nivå som får betydande konsekvenser' Regeringen har på

Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillstiillningar och allmänna

sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer,

föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstiivlingar, danstillställningar, marknader och mässor'

Både Folkhålsomyndigheten och Regeringen pekar även på ett fortatt läge där dessa

rekommendationer kommer aft gälla i minst några n€nader framåt.

Som offentlig verksamhet är det vårt ansvar att på alla sätt vi kan, bidra till att minska

smittspridningen i samhället. Detta betyder att vi tar ansvariga myndigheters direKiv och

anvisningar på sttirsta allvar. En omprioritering av resurser måste även gö_ras för att kunna

upprätthålh'våra samhällwiKiga verksamheter. Med detta i åtanke föreslås att Kanalyran 2020,

som planerades till 3-5 juli, ställs in.

Beslutsunderlag

o Komm u nstyrelseförvaltn ingens tjä nsteskrivelse'

Förclag tlll beslut på sammantrådet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

3. stiilla in Kanalyran 2020 som planerades till 3-5 juli 2020.

4. om förutsättningarna väsentligrt skulle förändras återupptas planerlngen av evenemanget'

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunikatören
NäringslivsuWeckla ren

-lusterandes si Utdragsbestyrkande

9



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-01-15

Dnr KS 2019/618

sida
5

s3

Kanalyran 2O2O

t

Kommunstyrclsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anslå 200 tkr för Kanalyran 2020.

2. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar

Sammanfattning av ärcndet

Kanalyran är en årlig stadsfest som har bedrivits i över 50 år i Melleruds kommun och är

ett populärt evenemang for kommuninvånare, hemvändare och turister.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 201*12-L7,5 396.

Förclag till beslut på sammantrådet

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

Kommunstyrelsen beslutar afr

1. anslå 200 tkr för Kanalyran 2020'

2. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar.

Beslutsgång

Ordförande frågar.på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Vik. näringslivsutvecklaren
Ekonom kommu ns$relseförualtningen

sign Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSTISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2020-05-15

ARENDE 3

Turism i Dalsland

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD för Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB lämnar en aktuell rapport om turismen i

Dalsland,

11



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n 2020-06-76

ARENDE 4 Dnr KS 20201207

Ansökningar om medel i projekt Jobbredo

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att tilldela 12 000 kronor/månad till samhällsbyggnadsforvaltningens
serviceenhet (kök/städ Nordalsskolan) för att anställa en person på 100o/o med nystartsjobb
under 12 månader.

Sammanfattning av ärendet

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen
försörjning.

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

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

För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd,
detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen
försörjning,

Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Besparing
sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd.

Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader
för försörjningsstöd, Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få
egen försörjning.

Beslutsunderlag

. Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
o Kommunstyrelseförvaltnig nens tjänsteskrivelse.

12
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-06-t2 K520201207

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (1)

Arbetsutskottet

Ansökningar om medel i projekt Jobbredo

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att tilldela 12 000 kronor/månad till samhällsbyggnadsförvaltningens
seruiceenhet (kök/städ Nordalsskolan) för att anställa en person på 100o/o med nystartsjobb
under 12 månader.

Sammanfattning av ärendet

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen

försörjning.

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

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

För att kunna uWeckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd,
detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen

försörjning.

Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Besparing

sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd,

Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader
för försörjningsstöd. Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få
egen försörjning,

Beslutsunderlag

o Kultur- och utbildningsförualtningens tjänsteskrivelse.

Annika Wennerblom
t.f. kommunchef

Postadress
Melleruds kommun
Kom munstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www,mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148813
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Arbetsmarknads'
enheten
MELLERUDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Förslag till beslut att tilldela L2OOO-/mänad till samhälsbyggnadsförvaltning enhet kök/städ

Nordalsskolan för att anställa 1 person pä IOO% med nystartsjobb under 12 månader.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Beslutsunderlag

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

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

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

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

arbetsmarknaden.

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

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

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

Analys

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

Ekonomiska konsekvenser

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

utbeta lning av försörjningsstöd.

Detta redovisas i sin helhet vid varje KS

Slutsatser

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

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

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-06- 16

Änrruor s Dnr KS 20171636

Svar på medborgarförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud
till Håverud

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget 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.

Sammanfattning av ärendet

Ulf Claesson, Äsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den 10 november 2017 att en
cykelbana byggs från Mellerud till Håverud.

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 20L7, S 481, att ge samhällsbyggnadschefen i

uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Ansvar för besvarandet har
därefter överlämnats till Tillväxtenheten.

Ett fungerande GC-vägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens invånare och för
besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling.
Därför har Tillväxtenheten ett uppdrag att ta fram ett förslag till plan för gång- och
cykelvägnätet (GC-plan) inom Melleruds kommun. GC-planen planeras att påbörjas under
hösten 2020 och inom ramen för denna kommer någon form av medborgardialog att äga rum.
Inlämnat medborgaförslag kommer att utgöra underlag for planen,

Beslutsunderlag
o Medborgalförslag.
. Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförvaltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2OI9-72-r2 KS 2OI7/636

Sida
1 (1)

ing till att förslaget
gång- och

Kommunstyrelsen

Medborgaförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud till Håverud

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarFörslaget besvarat med hänvisn
kommer att tas med i det arbete som pågår med framtagandet av en plan för
cykelvägnätet inom Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ulf Claesson, Äsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den 10 november 2017 att en cykelbana
byggs från Mellerud till Håverud.

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 2017, g 481, att ge samhällsbyggnadschefen i

uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Ansvar för besvarandet har
därefter överlämnats till Tillväxtenheten,

Ett fungerande GC-vägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens invånare och för
besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar uWeckling.
Därför har Tillväxtenheten ett uppdrag att ta fram ett förslag till plan för gång- och cykelvägnätet
(GC-plan) inom Melleruds kommun. GC-planen planeras att påbörjas under hösten2020 och inom
ramen för denna kommer någon form av medborgardialog att äga rum. Inlämnat
medborgarförslag kommer att utgöra underlag för planen.

Beslutsunderlag
o Medborgarförslag.

Postadress
Melleruds kommun
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

Organisationsnr
212000-1488

Freddie Carlson
Bygglovhandläggare
0530-181 69
fredd ie. ca rlson@ mel lerud. se

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Telefon
0530-180 00

Fax
0530-181 01

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Personuppgifterna behandtas enligt PllL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare

Försl resenterar här kort ditt förs

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag.
Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras och hur det i så fatt ska kunna
ske

Ort och datum

Namn
Ulf Claesson
Adress
Tallväqen 6
Postadress
46440 Asensbruk
E-oostadress
ulf.claesson@home.se

Jag föreslår att en cykelbana byggs från Mellerud till Håverud

Att cykla på 45:an med den tunga trafiken är något man vill undvika. Från 45:an till Asensbruk
finns bitar av gamla vägen som kan användas till en cykelbana och från Asen till Håverud finns
ju "lilla spåret".

Namnförtvdliqande

Ulf Claesson
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSIISTA

2020-06-t6

ARENDE 6 Dnr KS 2020/430

Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)
för 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 400 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) för 2020.

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett antal insatser har dragits igång för att stärka Dalslands kanal som besöksmål och öka
samverkan mellan besöksnäringens aktörer. Det pågår bland annat en förstudie vars syfte är att
uWeckla den turistiska potentialen i Dalsland. Bland annat inventeras möjligheten till utveckling
av den turistiska infrastrukturen där Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DWJ) och Dalslands
kanal (DKAB) är viktiga delar. Transporter är grundläggande i det samlade tjänsteutbudet inom
turism och besöknäring. Syftet med projektet är att säkra sammankopplade transport-lösningar
mellan båttrafiken på Dalslands kanal och rälsbusstrafiken under 2020.

Cirka 95o/o av resenärerna i rälsbusstrafiken är också passagerare på kanalbåtarna. Det
beräknade underskottet för sommartrafiken i rälsbusstrafiken för 2O2O är 550 000 kronor,
motsvarande 40o/o av de direkta kostnaderna som totalt är ca 1 400 000 kronor.
RegionuWecklingsnämnden har beslutat att avsätta högst 550 000 kronor till medfinansiering av
projektet "Dalslands kanal - sammankopplade transportlösningar" under perioden 2020-06-01 -
2020-L2-3I under förutsättning att allmänna villkor uppfylls.

DWJ:s ägarkommuner tar ansvar för de indirekta kostnaderna för trafiken som underhåll av
spår, fordon och besiktningar vilket motsvarar kostnader på ca 1 mnkr för är 2020.

Beslutsunderlag
r Protokoll från RegionuWecklingsnämnden (RUN) 2020-06-04 9 97
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Kommunstyrelsen

Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
(DwJ) för 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 400 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) för 2020

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett antal insatser har dragits igång för att stärka Dalslands kanal som besöksmål

och öka samverkan mellan besöksnäringens aktörer. Det pågår bland annat en

förstudie vars syfte är att utveckla den turistiska potentialen i Dalsland. Bland

annat inventeras möjligheten till utveckling av den turistiska infrastrukturen där
Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DWJ) och Dalslands kanal (DKAB) är viktiga
delar. Transpofter är grundläggande i det samlade tjänsteutbudet inom turism och

besöksnäring. Syftet med projektet är att säkra sammankopplade transport-
lösningar mellan båttrafiken på Dalslands kanal och rälsbusstrafiken under 2020.

Cirka 95olo av resenärerna i rälsbusstrafiken är också passagerare på kanalbåtarna.
Det beräknade underskottet för sommaftrafiken i rälsbusstrafiken för 2020 är 550

000 kronor, motsvarande 40o/o av de direkta kostnaderna som totalt är ca 1 400
000 kronor, Regionutvecklingsnämnden har beslutat att avsätta högst 550 000
kronor till medfinansiering av projektet "Dalslands kanal - sammankopplade
transportlösningar" under perioden 2020-06-01 - 2020-12-31 under förutsättning
att allmänna villkor uppfylls,

DWJ:s ägarkommuner tar ansvar för de indirekta kostnaderna för trafiken som

underhåll av spår, fordon och besiktningar vilket motsvarar kostnader på ca 1 mnkr
för år 2020.

Beslutsunderlag
o Protokoll från RegionuWecklingsnämnden (RUN) 2020-06-04 5 97.

MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f, kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-1s K520201430

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mel lerud.se

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Beslutet skickas till
Dal Västra Värmla nds Järnväg (DWJ ), Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se19



YfTtmNDSREGToNEN l l (6s)

Protoko I I från regionutvecklingsnämnden, 2020 -0 6 -0 4

se7

Medel till projektet Dalslands kanal - sammankopplade
transportlösningar
Diarienummer RUN 2020 -00247

Beslut

l. Regionutvecklingsnämnden avsätter högst 550 000 kronor till
medfinansiering av projektet "Dalslands kanal - sammankopplade

transportlö sn ingar" under perioden 2020 -0 6 -0 1 - 2020 - 12 -3 I .

Regionutvecklingsnämndens beslut gäller under fijrutsättning att allmänna

villkor uppfulls.

Sammanfattning av ärendet

Ett antal insatser har dragits igång lor att stärka Dalslands kanal som besöksmål och öka

samverkan mellan besöksnäringens aktörer. Det pågår bland annat en ft)rstudie vars syfte

är att utveckla den turistiska potentialen i Dalsland. Det handlar dels om att ta fram örslag

på hur Håverud kan utvecklas till ett internationellt besökscenter av klass, samt dels att

inventera möjligheterna till utveckling av den turistiska infrastrukturen där Dalsland Västra

Värmlands Järnväg (DVVJ) och Dalslands kanal (DKAB) är viktiga delar. Förstudien ska

ft)rbereda ftir en kraftfull satsning på afftirsutveckling genom utveckling av nya turistiska

erbjudanden med ökad kvalitet.

Syftet med projektetär att säkra sammankopplade transportlösningar mellan båttrafiken på

Dalslands kanal och rälsbusstrafiken under 2020.Pä sikt är målet att de kommande

satsningarna på afftirsutveckling och att bredda produktutbudet ska öka intäkterna i

verksamheterna.

Beslutsunderlag

o Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-19

Skickas till

o Johan Trollnäs, Dalslands kanal AB, for genomforande:

johan.trol lnas@dalslandskanal.se

o Anne-Loise Larsson, Dalslands kanalAB, ft)r genomörande:

allarsson@dalslandskanal.se

r Ann-Marie Bodin, VGR ekonomi, flor kännedom: ann-

marie.bodin@v gre gion.se

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

2
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-06-16

Änenoe z Dnr KS 2020/429

Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer lokala föreskrifter för tillämpningen av lagen om riksfärdtjänst i

Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen svarar för tillämpningen av lagen (L997:736) om färdtjänst samt lagen
(L997:735) om riksfärdtjänst (KF S L62,19 december 2018).

Som komplement till riksfärdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella
regler för riksfärdtjänsten angående innehåll och omfattning. Melleruds kommun saknar idag
sådana generella regler för riksfärdtjänst, Dessa lokala föreskrifter är ett stöd för förvaltningen
vid beslut enligt lagen om riksfärd$änst.

Beslutsunderlag

. Förslag till föreskrifter.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer lokala föreskrifter för tillämpningen av lagen om riksfärdtjänst i

Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen svarar för tillämpningen av lagen (1997:736) om färdtjänst samt lagen

(L997:735) om riksfärdtjänst (KF 5 162, 19 december 2018).

Som komplement till riksfärdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella

regler för riksfärdtjänsten angående innehåll och omfattning. Melleruds kommun saknar idag

sådana generella regler för riksfärdtjänst. Dessa lokala föreskrifter är ett stöd för förvaltningen

vid beslut enligt lagen om riksfärdtjänst.

Beslutsunderlag

o Försla9 till lokala föreskrifter

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst är en ersättning för extra kostnader som uppstår vid resa

mellan olika kommuner i Sverige. De extra kostnaderna ska uppstå till följd av funktionshinder

och kan bestå av till exempel resenären kan behöva ha en ledsagare med sig vid resa med

allmänna kommunikationer eller av att ett särskilt fordon måste användas för resan. Områden

där tillståndsgivaren kan ha bestämmelser är bland annat:

- Medresenärer och vilka avgifter som medresenären ska betala'

- Assistans och sällskapsdjur.

Analys

Melleruds kommun saknar idag riktlinjer för riksfärdtjänst. De lokala föreskrifterna är ett
komplement till lagen om riksfärdtjänst.

Förslaget är framtaget med stöd av lagen om färdtjänst och en genomgång av andra

kommuners riktlinjer.

Ekonomiska konsekvenser

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-08 KS2020lZ3B

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

L (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseförva ltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se22
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MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-08 K520201238

Dalia Al-Mansour
Samhällsvägledare
0530-189 00
Klicka här för att ange text,

Sida

2 (2)

Utredningen finner inga ekonomiska konsekvenser under förutsättning att de lokala

föreskrifterna tillämpas.

Slutsatser

Kommunstyrelsen bör anta de lokala föreskrifterna som stöd för tillämpningen av lagen om
riksfärdtjänst.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FIiK A

Titel

Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst

Fastställd av KF Sida

1:1Ersätter Utbytt den Sign

Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun

Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) ger kommunerna ansvar för att personer med ett stort och

varaktigt funktionshinder ges förutsättningar att till motsvarande kostnader som andra göra privata

resor i Sverige i rekreationssyfte eller för enskilt ändamå|. Kravet är att funktionsnedsättningen ska

beräknas bestå minst sex månader.

1 $ Vem kan beviljas riksfärdtjänst

Den som uppfyller kriterierna enligt lagen (1998:735) om riksfärdtjänst kan beviljas tillstånd för
riksfärdtjänst.

Kriterier för att beviljas tillstånd för riksfärdtjänst i Melleruds kommun
Tillstånd till riksfärdtjänst kan meddelas personer som till följd av stort och varaktigt funktionshinder
måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Med varaktigt menas att funktionshindret förväntas bestå i minst sex månader.

Den sökande ska vara folkbokförd i Melleruds kommun.

Barn över tio år beviljas riksfärdtjänst på samma grunder som vuxna'

Färdsätt
Handläggaren beslutar om färdsätt, utifrån resenärens funktionsnedsättning och övriga
omständigheter. Det för kommunen billigaste färdsättet ska användas, vilket innebär att:

1. tå9, buss, båt eller i vissa fall flyg ska användas i första hand'

2. allmänna kommunikationer i kombination med anslutningsresa i andra hand.

3. som sista alternativ används enbart servicetrafikens fordon.

I första hand beviljas tillstånd för resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en ledsagare,

eller billigaste färdmedel med utgångspunkt från resenärens funktionsnedsättning. Den som är
beviljad tillstånd till riksfärdtjänstresa med till exempel tåg kan även beviljas anslutningsresa med taxi
eller specialfordon till eller ifrån järnvägsstation.

Endast den som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer
med ledsagare kan beviljas tillstånd för resa med taxi eller specialfordon. Att allmänna
kommunikationer saknas eller är bristfälliga, är inte skäl för tillstånd till riksfärdtjänstresa med taxi

eller specialfordon.

Villkor riksfärdtjänst
För upprepade resor till samma plats kan man beviljas flera resor under en period men max 10 resor.

Egenavgift
Den resande betalar en egenavgift oavsett färdmedel. Egenavgiften för resenären fastställs av

regeringen och redovisas i en avståndstabell.

Återkallelse och omprövning av riksfärdtjänst
Resenären är skyldig att anmäla förändringar som kan påverka beslutet om riksfärdtjänst.

Om förutsättningarna förändrats under giltighetstiden kan tillståndet omprövas av Melleruds kommun.
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-06-16

ÄnrNot g Dnr KS 20171452

Svar på remiss - Granskning Ny detaljplan för Vita Sandars camping i

Melleruds kommun

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
seryice 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 2019-08-14 och 2020-05-05.

I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som lämnades
under samrådet,

Byggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020, $ 86, att godkänna samrådsredogörelsen och
planförslagets granskningshandling. Vidare beslutade byggnadsnämnden att skicka ut
detaljplaneförslaget på granskning (enligt 5 kap. 18 5 PBL) under sommaren 2020.

Beslutsunderlag
o Byggnadsnämndens beslut 2020-05-27, 5 86.
o Underrättelse om granskning Förslag till detaljplan för Vita Sandars camping
. Fastighetsförteckning - Vita Sandars camping. (Arbetsmaterial)

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
t.f. kommunchef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-08 K520171452

Jonas Söderqvist
GIS- och kartingenjör
0530-181 68

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på Granskning Förslag till detaljplan för Vita Sandars camping

Sammanfattning av ärendet

Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud.
Möjligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig for 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 forbättras.

Syftet med detaljplanen är dätför 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 2019-08-14 och 2020-05-05.

I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som lämnades
under samrådet.

Byggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020, $ 86, att godkänna samrådsredogörelsen och
planförslagets granskningshandling. Vidare beslutade byggnadsnämnden att skicka ut
detaljplaneförslaget på granskning (enligt 5 kap. 18 5 PBL) under sommaren 2020.

Beslutsunderlag
. Byggnadsnämndens beslut 2020-05-27, g 86.
o Underrättelse om granskning Förslag till detaljplan for Vita Sandars camping
. Fastighetsförteckning - Vita Sandars camping (Arbetsmaterial)

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
2 12000-148826



MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-05-27

sida
4

586
Dnr 2018.298.214

BRÅNA 4:2 m.fl. Ny detaljplan för Vita Sandars camping

Byggnadsnåmndens beslut
1. ByEg nadsnäm nden besluta r att godkänna samrådsredogörelsen,

2. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslagets granskningshandling.

3. Byggnadsnämnden beslutar att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning
(enligt 5 kap. 18 5 PBL) under sommaren 2020.

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 utveckla och utrika 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 motions-
och promenadstigar att förbättras.

Syftet med detaljplanen är dårför att rnöjliggöra en utveckling av beflntlig 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 (2019.08.14 och 2020.05.05).

i granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som lämnades
under samrådet.

Eeslutsunderlag
- Detaljplaneförslaget för Vita Sandars camping.
- Samrådsredogörelse

Skål för beslutet
5 kap. 18 $ Plan- och bygglagen.

Avglft
Kostnaderna hanteras inom kommunens avsatfa medel for upprättande av detaljplaner.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

,M-rt
Utdragsbestyrka ndelusterandes sign
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MEttERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen 2020-06-16

ARENDE 9 Dnr KS 20191401

Slutredovisning av projekt Fjärruärme Pelletstorn

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt F1ärruärme Pelletstorn och
avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Fjärruärmeanläggningen på Klacken har utökats med ett tredje pelletstorn för att klara
värmeleverans till våra kunder vid tillfälliga leveransproblem eller pelletsbrist. Vid störningar
förlänger vi möjligheten att leverera värme med detta tredje torn.

Total mängd pellets när alla tre torn är ffllda uppgår till 120 ton.

I projektet har vi även förbättrat arbetsmiljön i alla 3 torn. Vi har byggt om från filtersystem till
cyklon för att ta hand om spåndamm. Cyklonen funkar så att den flyttar spåndammet från silon
till förbränningen i pannan. Denna automatisering gör att driftpersonalen slipper jobba med
dammet som förr samlades ifilterpåsarna.

Vår egen driftpersonal har varit delaKiga i projektet och utfört vissa monteringsarbeten, detta
har medfört att vi har hållit nere kostnaderna.

Beslutsunderlag
o Arbetsutskottet beslut 2019-08-13, 5 236.
r Slutredovisning.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Projekt Fjärrvärme Pelletstorn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Fjärruärme Pellebtorn

och avslutar ärendet.

Sammanfaft ning av ärendet

Fjärrvärmeanläggningen på Klacken har utökats med ett tredje pelletstorn för att

klara värmeleverans till våra kunder vid tillfälliga leveransproblem eller pelletsbrist'

Vid störningar förlänger vi möjligheten att leverera värme med detta tredje torn.

Total mängd pellets när alla tre torn är fyllda uppgår till 120 ton.

I projektet har vi även förbättrat arbetsmiljön i alla 3 torn' Vi har byggt om från

filteriystem till cyklon för att ta hand om spåndamm. Cyklonen funkar så att den

flyttar spåndammet från silon till förbränningen i pannan. Denna automatisering

gör att driftpersonalen slipper jobba med dammet som förr samlades i

filterpåsarna.

Vår egen driftpersonal har varit delaktiga i projektet och utfört vissa

monteringsarbeten, detta har medfört att vi har hållit nere kostnaderna.

Beslutsunderlag

Kom m u nstyrelsens a rbets utskott besl ut 20 19-08- 1 3 5236

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbyg g nadschefen

En hetschef Fastig heter/fjä rruä rme

Ekonom sam hällsbygg nadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Samhällsbygg nadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2020-06-09 KS 2019/401

Peter Mossberg

En hetschef Fastig heter/tjä rrvärme

0530-181 89
peter, mossberg @ mellerud. se
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Projektets namn

Projektnummer

Beslut

Beskrivning proiekt

Ekonomisk redovisning
lngående balans

Erhållna investeringsmedel

Omdisponering

Kostnader

Summa

Projektet avslutas

Slutredovisnin

Pelletstorn Klacken

8437

KS 2019/401 S 236

rrvärmeanläggningen på Klacken har utökats med ett

tredje pelletstorn för att klara värmeleverans till våra kunder

vid tillfälliga leveransproblem eller pelletsbrist. Vid störningar

förlänger vi möjligheten att leverera värme med detta tredje

torn.
Total mängd pellets när alla tre torn är fyllda uppgår till 120

ton.
I projektet har vi även förbättrat arbetsmiljön i alla 3 torn' Vi

har byggt om från filtersystem till cyklon för att ta hand om

spåndamm. Cyklonen funkar så att den flyttar spåndammet

från silon till förbränningen i pannan. Denna automatisering

gör att driftpersonalen slipper jobba med dammet som förr

samlades i filterpåsarna.
Vår egen driftpersonal har varit delaktiga i projektet och

utfört vissa monteringsarbeten, detta har medfört att vi har

hållit nere kostnaderna.

2020-04-30
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLT
Samma nträdesdatum
2019-08-13

sida
24

g 236 Dnr KS ZOrgl4Ot

Projekt Fjärrvärme Pelletstorn, startbesked

Arbetsutskottets besl ut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Fjärrvärme Pelletstorn och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.

Sammanfattn ing av ärendet

Kommunen har två pelletstorn och vid full drift räcker denna volym enbart cirka 5
dygn. Vid 13 minusgrader går båda flispannorna och pelletpannan på tO0ozo.

ViA en leveransstörning år verksamhete alldeles för sårbara så det finns behov av
att öka på Oet egna lagret med ett pelletstorn till som rymmer ytterligare 40 ton.
Kommunen har iedan ökat på lagret av flis i Mellerud för att säkerställa eventuella
leveransproblem. Spetsvårmen som drivs av olja har inte tillräckligt sto_r kapacitet
for att klara leverans av fjärrvärme om pelletspannan måste stoppas på grund av
pelletsbrist.

Syftet med projektet är att säkerställa leverans av fjärrvärme till kommunens
kunder genom att bygga ett pelletstorn till.

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom taxa.

Projektet beråknas pågå från den l juli till den 31 oktober 2019,

Beslutsunderlag
r Projektbeskrivning.
. Kostnadskalkyl,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

uppdrag att starta projektet Fjärrvärme Pelletstorn och lämna en slutredovisning
når projektet är slutfört.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-06-76

Änrnoe ro Dnr KS 20L8{L4L

Slutredovisning av projekt Asfalt och belysning Smedjegatan

Förslag till beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Asfalt och belysning Smedjegatan
och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ny V-formad gata med belysning har anlagts från Eldaregatan och norrut. Den ansluter mot
Sapphultspr$ektet.

Anslutningar till fastighetsägare längs med sträckningen är utförda.

Projektet innefattar grusning/packning av gata, nya belysningsstolpar samt asfaltering.
Arbetena har utförts av egen personal samt ramavtalspartners.

Beslutsunderlag
r Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, S 113.
. Slutredovisning.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Projekt Asfalt och belysning Smedjegatan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Asfalt och belysning

Smedjegatan och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ny V-formad gata med belysning har anlagts från Eldaregatan och norrut. Den

ansluter mot Sapphultsprojektet.

Anslutningar till fastighetsägare längs med sträckningen är utförda.

Projektet innefattar grusning/packning av gata, nya belysningsstolpar samt

asfaltering. Arbetena har utförts av egen personal samt ramavtalspaftners.

Beslutsunderlag

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott 20 1 8-03-20 5 1 1 3

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g nadschefe n

Enhetschef Gata/Park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-06-09 KS 2018/141

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park
patrik.storm@mellerud,se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se33



Slutredovisning

Projektets namn

Projektnummer

Beslut

Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning
lngående balans

Erhållna investeringsmedel

Omdisponering

Kostnader

Summa

Projektet avslutas

Asfallt och belysning Smedjegatan

8377

KS 2018t141,311 5113

i

Ny V-formad gata med belysning har anlagts från
Eldaregatan och norrut. Den ansluter mot
Sapphultsprojektet.
Anslutningar till fastighetsägare längs med

sträckningen är utförda.
Projektet innefattar grusning/packning av gata, nya

belysn i ngsstol pa r sa mt asfa lteri ng. Arbetena ha r

utförts av egen personal samt ramavtalspartners.

2019-12-31

527 128

546 000 546 000

0

0

0

0

0

-18 872 -242 023 -260 895

0

285 105527 128 285 105 0
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MI\NTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2018-03-20

sida
15

E r13 Dnr KS 2018/141.311

Projekt Asfalt och belysning Smedjegatan, startbesked

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för gata/park i uppdrag att starta
projektet Asfalt och belysning Smedjegafan och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Ny infrastruktur i form av en gata- har delvis och kommer fortsatt att skapas norr
om bilbesiktningen. Tomter har sålts till bl.a, Autogruppen och tili en ny iankstation
for gasbilar som redan år igång med sitt markarbete. Fastigheterna behöver ha
upplysta och asfalterade tillfartsvägar till sina fastigheter.

Nybyggnation av offentliga belysningsstolpar för att skapa högre trivsel, tryggare
och ett attraktivare område dels för de fastighetsägare som valt att etablera sig
här. Samtidigt ökar intresset för eventuellt fler intressenter i framtiden om god
infrastruktur finns. Gatan behöver också beläggas med asfalt.

Arbeten består av nybyggnation belysningsstolpar, grusjusteringlpackning gata
samt asfaltering och kornmer att genomföras med hjälp av kommunens
kontrakterade leverantörer.

Projektet finansieras genom utökad ram för kapitalkostnader med 37 tkr begårs
fr.o.m. 2019. För drift av gatan så behöver vi utökad budget med 35 tkr fr.o.m.
2019,

ProJektet'beräknas pågå från den 9 mars till den 31 december 2018.

Beslutsunderlag
r Projektbeskrivning med kostnadskalkyl

Förslag till beslut på sammanträdet
Tomrny W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen fcir
gata/park i uppdrag att starta projektet Asfalt och belysning Smedjegatan och
låmna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Beslutsgång

Ordförande frågar på ftirslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Samhä llsbyggnadschefen
Enhetschefen gata/park
Ekonom samhällsbygg nadsfrirva ltningen

<,4ä*"
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSTISTA

2020-06-16

Äneruoe rz

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisni ngen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-06-16

ÄRrNoe rg

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamoter och t.f. kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-06-16

Äneruoe r+ Dnr KS 20L81397

Aktivitetsparken vid Rådaskolan

Sammanfattning av ärendet

Klagomål från boende på Parkgatan på störande aKiviteter under kvällar och nätter
samt skadegörelse och nedskräpning i och i anslutning till aktivitetsparken vid Rådaskolan
har inkommit till kommunen sedan sommaren 2018. Förslag har framförts på att kommunen
flyttar anläggning till annat område.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 juni diskuterades frågan och samhällsbyggnads-
förualtningens enhet för gata/park kommer sätta upp ytterligare staketsida med grind och
hänvisa till allmänna lokala ordningsföreskrifter samt låsa grinden klockan 22.00.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-06-t6

ARENDE 15 Dnr KS 2015/608

Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud -
lägesrappoft/avstäm n ing

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen av lägesrapporten och avstämningen.

Sammanfattning av ärendet

Projektingenjören och samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell en lägesrappoft av
byggnationen av särskilt boende på Ängenäs.

Beslutsunderlag

o Presentation lägesrapport
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MEIIERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-06-16

ARENDE 16

Studiebesök Ängenäs särskilda boende

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen genomför studiebesök på Ängenäs särskilda
boende til lsammans med sam hä I lsbyggnadschefen och projektingenjören.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-06-16

Änrnoe rz

Studiebesök Vita Sandar

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen genomför studiebesök iVita Sandar
tillsammans med GIS- och kartingenjören.
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