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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Datum Onsdagen den 22 april 2020 

Tid Klockan 18.00 

Plats Sparbanksalongen i Kulturbruket på Dal, Mellerud       OBS!!! 
 
Program 
 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare - Eva Pärsson (M) och Jörgen Eriksson (KIM) 
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD) och Karin Nodin (C) 

• Tidpunkt för protokollets justering – 24 april 2020, klockan 08.00 

• Information om pandemin Covid-19 (Corona) 
 
Ärenden Sida 
 

1.  Taxa för uteservering 2020 (tillfällig ändring med anledning av covid-19) 4 

2.  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret 2019 13 
3.  Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2019 21 

4.  Förvaltningsbokslut 2019 för kommunfullmäktige och kommunstyrelseförvaltningen 25 

5.  Förvaltningsbokslut 2019 för samhällsbyggnadsförvaltningen 28 
6.  Byggnadsnämndens bokslut för 2019 31 

7.  Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019 35 
8.  Socialnämndens bokslut för 2019 39 

9.  Kultur- och utbildningsnämndens budget 2020, tilläggsanslag 43 

10.  Vision för Melleruds kommun 47 
11.  Kommunfullmäktiges mål 2021 60 

12.  Näringslivsstrategi för Melleruds kommun 67 
13.  Nybyggnation/ombyggnad av Europaväg E45 genom Melleruds kommun 71 

14.  Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - gemensamt IT-stöd för hälso- och 
sjukvården i Västra Götaland 

80 

15.  Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019  100 

16.  Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2020 106 
17.  Redovisning av obesvarade motioner 115 

18.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 121 
19.  Redovisning av besvarade medborgarförslag 130 
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20.  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i arvodesberedningen och ersättare i 
valberedningen 

133 

21.  Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 135 

22.  Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen 137 

23.  Kompletteringsval av ny ledamot i arvodesberedningen 138 
24.  Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen 139 

25.  Nytillkomna motioner 140 
26.  Nytillkomna medborgarförslag 142 

27.  Anmälan om inkomna ärenden 145 
 
Mellerud 2020-04-15 
 
 
Roland Björndahl Ingrid Engqvist 
kommunfullmäktiges ordförande sekreterare 
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Information 
 
Kan du inte närvara? 

Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till respektive 
partis gruppledare eller annan som partiet utsett. Denna person ansvarar för att ersättare kallas och 
rapporterar detta till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se eller telefon 0530-181 04 
senast klockan 12.00 sammanträdesdagen. 
 
Adressändring? 

Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas till 
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se. 
 
Motioner 

Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen  
före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare  
får motionären själv kopiera upp om den ska lämnas på sammanträdet. 
 
Interpellation 

En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 
fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den.  

Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 
dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt interpellationen få ta del av svaret senast 
dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. 
 
Fråga 

En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 
fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör besvaras 
under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.  
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller telefon 0530-181 04. 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-o4-t5

Änrruoe r Dnr KS 20201242

Taxa för uteservering 2O2O (tillfällig ändring med anledning av
covid-19)
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 2020 med anledning av covid-19.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ser mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19 och vill göra
det vi kan för att underlätta för våra lokala företag. Kommunen vill stötta det lokala näringslivet
på de sätt som är möjligt.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. För att motverka spridningen av covid-19
i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med
handhygien och att alla håller avstånd till varandra, Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna
råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt
försiktiga.

För att underlätta för handeln föreslås att ansökningstiden för uteserveringar tillfälligt utökas
från 31 mars till och med 30 september 2020. Om det inte är snö kan ansökningar godkännas
även efter 30 september till och med 31 mars 2020. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Med uteservering avses även om en butik ansöker om att få flytta ut del av sin försäljning
utomhus i direkt anslutning till butiken. Reglerna för uteservering kan därmed även tillämpas på

sådan försäljning, Uteserveringar och butikernas försäljning ska även utformas för att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje
verksamhet ansvarar själv för att inhämta övriga tillstånd som kan behövas t.ex. för
livsmedelshantering.

I kommunfullmäktiges beslut framgår att taxan för uteserveringar är satt till 150 kronor per
kvadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för uteservering för
restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av covid-l9.

Kommunstyrelsen beslutade den B april 2020, g 68, att

1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars
till och med 30 september 2020, med anledning av covid-19.

2. uteservering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december.
Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av
vinterväghållningen.

3. respektive verksamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt i övrigt
följa riktlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun.

Beslutsunderlag
. Taxa för uteserveringar 2020.
o Riktlinjer för Melleruds kommuns uteserveringar
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, S 135.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 68.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO TSP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
B

s68 Dnr KS 20201242

Tillfällig ändring i regler för uteserueringar med anledning av
Covid-19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars
till och med 30 september 2020, med anledning av covid-19,

2. uteseruering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs, 1 oktober till och med 31 december.
Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av
vinteruäghållningen.

3, respektive verksamhet ska beaKa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt i övrigt
följa riktlinjer för uteserueringar i Melleruds kommun.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteseruering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 2020 med anledning av covid-19.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ser mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19 och vill göra
det vi kan för att underlätta för våra lokala företag. Kommunen vill stötta det lokala näringslivet
på de sätt som är möjligt.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning, För att motverka spridningen av covid-19
i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med
handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna
råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt
försiktiga.

För att underlätta för handeln föreslås att ansökningstiden för uteserveringar tillfälligt utökas
från 31 mars till och med 30 september 2020. Om det inte är snö kan ansökningar godkännas
även efter 30 september till och med 31 mars 2020. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Med uteseruering avses även om en butik ansöker om att få flytta ut del av sin försäljning
utomhus i direkt anslutning till butiken, Reglerna för uteservering kan därmed även tillämpas på

sådan försäljning, Uteserveringar och butikernas försäljning ska även utformas för att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje
verksamhet ansvarar själv för att inhämta övriga tillstånd som kan behövas t.ex. för
livsmedelshantering.

I kommunfullmäktiges beslut framgår att taxan för uteserueringar är satt till 150 kronor per
kvadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för uteseruering för
restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av covid-19.

Beslutsunderlag
o Taxa för uteserueringar 2020.
. Riktlinjer för Melleruds kommuns uteserveringar,
. Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 135,

W''5iF Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
9

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteseruering i Melleruds kommun, från 31 mars
till och med 30 september 2020, med anledning av covid-l9.

2. uteseruering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. I oktober till och med 31 december.
Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaKande av
vinterväghållningen.

3. respektive verkamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt i övrigt
följa riktlinjer för uteserueringar i Melleruds kommun,

KommunfullmäKige beslutar att ingen taxa för uteseruering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 2020 med anledning av covid-l9.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbygg nadschefe n
Polisen Region Väst
NÄRF
Byggnadsnämnden
Dalslands miljö- och energiförbund
Kommunikatör

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
32

s r3s Dnr KS 2020|rn<

Tillfällig ändring i regler för uteserueringar med anledning av
Covid-19

Arbetsutskoftets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars

till och med 30 september 2020, med anledning av covid-l9.

2. uteseruering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december.

Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av

vinterväghållningen.

3. respektive verksamhet ska beaKa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt i övrigt

följa riktlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteseruering tas ut för restauranger och butiker

till och med 31 december 2020 med anledning av covid-l9.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ser mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19 och vill göra

det vi kan för att underlätta för våra lokala företag, Kommunen vill stötta det lokala näringslivet
på de sätt som är möjligt.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer,

vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning, För att motverka spridningen av covid-19

i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med

handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna

råd börltörre sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskit
försiktiga.

För att underlätta för handeln föreslås att ansökningstiden för uteserveringar tillfälligt utökas

från 31 mars till och med 30 september 2020. Om det inte är snö kan ansökningar godkännas

även efter 30 september till och med 31 mars 2020. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Med uteservering avses även om en butik ansöker om att få flytta ut del av sin försäljning

utomhus idirekfanslutning till butiken. Reglerna för uteseruering kan därmed även tillämpas på

sådan försäljning. Uteserueringar och butikernas försäljning ska även utformas för att följa

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje

verksamhet ansvarar själv för att inhämta övriga tillstånd som kan behövas t,ex. för
livsmedelshantering.

I kommunfullmäktiges beslut framgår att taxan för uteserveringar är satt till 150 kronor per

kvadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för uteservering för

restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av covid-l9.

Beslutsunderlag
o Taxa för uteserveringar 2020.
. Riktlinjer för Melleruds kommuns uteserueringar

J usterandes Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
33

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteseruering i Melleruds kommun, från 31 mars

till och med 30 september 2020, med anledning av covid-19'

2. uteservering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december.
Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beahande av

vinterväghållningen.

3, respeKive verksamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt i övrigt
följa riKlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker

till och med 31 december 2020 med anledning av covid-l9.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Omedelbar justeri

rgan E Jensen

l

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltningen

Datum Diarienummer
2020-04-06 K520201170

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (3)

Bankgiro
sso2-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Tillfällig ändring i regler för uteserveringar med anledning av
covid-19

Förclag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteseruering i Melleruds
kommun, från 31 mars till och med 30 september 2020, med anledning av

covid-19.

2. uteseruering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. I oktober till och med

31 december. Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens

möjligheter och beakta nde av vinteruäghållni ngen.

3. respektive verksamhet ska beaKa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer samt i övrigt fcilja riktlinjer för uteserueringar i

Melleruds kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteseruering tas ut för festauranger
och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av covid-l9.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ser mycket allvarligt på foSderna av spridningen av covid-l9
och vill göra det vi kan för att underlätta för våra lokala företag. Kommunen vill
stötta det lokala näringslivet på de sätt som är möjligt.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens

rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. För att
mowerka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när

man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd

till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala

sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

För att underlätta för handeln föreslås att ansökningstiden för uteserueringar

tillfälligt utökas från 31 mars till och med 30 september 2020. Om det inte är snö

kan ansökningar godkännas även efter 30 september till och med 31 mars 2020.

En bedömning görs i varje enskilt fall.

Med uteseruering avses även om en butik ansöker om att få flytta ut del av sin

försäljning utomhus i direkt anslutning till butiken. Reglerna för uteseruering kan

därmed även tillämpas på sådan försäljning. Uteserveringar och butikernas

försäljning ska även utformas för att följa Folkhälsomyndighetens

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

10



rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje verksamhet

ansvarar själv för att inhämta övriga tillstånd som kan behövas t.ex. för
livsmedelshantering.

I kommunfullmäKiges beslut framgår att taxan för uteserveringar är satt till 150

kronor per lwadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för

uteseruering för restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med

anledning av covid-19.

Beslutsunderlag
. Taxa för uteserueringar 2020 -

https: //www. mellerud,selmedia1439 125/uteserverinqar-2020' pdf
o Riktlinjer för Melleruds kommuns uteseryeringar -

httos:/lwww,mellerud.se/media/253482/uteserveringarolo20riktlinjero/o?01
30306.pdf

Analys
Bakgrund
Melleruds kommun ser mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-l9
och vill göra det vi kan för att underlätta för våra lokala företag'

Analys
Alla verkamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens

rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. För att
motverka spridningen av covid-l9 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när

man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd

tillvarandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala

sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiKiga.

För att underlätta för handeln föreslås att ansökningstiden för uteserueringar

tilltälligt utökas från 31 mars till och med 30 september 2020. Om det inte är snö

kan ansökningar godkännas även efter 30 september, där en bedömning får göras

i varje enskilt fall. Ansökningstiden anges i RiKlinjer för Melleruds kommuns

uteserueringar (5 37, KS 2013-03-06). I riktlinjerna anges även att bygglov bör

sökas senast 1 april. Eftersom det stå börär tolkningen att det går att lämna in en

ansökan även efter detta datum utan ändring i nuvarande riktlinjer.

Med uteseruering avses även om en butik ansöker om att få flytta ut del av sin

försäljning utomhus i direkt anslutning till butiken. Reglerna för uteseruering ska

därmed även tillämpas på sådan försäljning. Uteserueringar och butikernas

försäljning ska även utformas för att följa Folkhälsomyndighetens

rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje verksamhet

ansvarar själv för att inhämta övriga tillstånd som kan behövas t'ex. för
livsmedelshantering.

I kommunfullmäktiges beslut framgår att taxan för uteserueringar är satt till 150

kronor per kvadratmeter under 2020. Förslaget är att slopa denna taxa under 2020

med hänvisning till covid-19.

överväoanden
Kommunen vill stötta det lokala näringslivet och samtidigt ta hänsyn till att lagar

och avtal följs samt att likabehandlingsprincipen beaktas.
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Ansökan om tillstånd för uteseruering gäller de som har verkamheter vid
kommunens gator i centrum.

Ekonomiska konsekvenser
Taxa är en avgift som kommunen får ta ut och ska motsvara kommunens
genomsnittliga kostnad för åtgärderna iett specifiK ärende. De ekonomlska
konsekvenserna bedöms som hanterbara om förslaget till beslut bifalls. En

bedömning är att antalet ansökningar kan bli något högre under 2020.

Slutsatser
Förslaget till beslut bedöms kunna underlätta för handel och restauranger med

anledning av covid-19.

Magnus Olsson

Samhällsbyggandschef

Beslutet skickas till
Sam hä llsbygg nadschefen
Polisen Region Väst
NÄRF

Byggnadsnämnden
Dalslands miljö- och energiförbund
Kommunikatör

Anna Granlund
Enhetschef
0530-181 18

anna.granlund@mellerud.se
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen 2020-04-15

ARENDE 2 Dnr KS 20201703

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för
verksamhetsåret 2019 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2019.

Förbundet redovisar för år 2019 ett balanserat resultat om 3 022 tkr inklusive sotnings-
verksamheten. I resultatet ingår en positiv budgetawikelse avseende avskrivningar med
cirka 800 tkr.

Beslutsunderlag

o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2019
med begäran om ansvarsfrihet.

. Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019.
o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2020-02-13, 5 3,
o Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, 5 103.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 85.

BILAGA

13



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
32

S 85 Dnr KS 20201t03

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2019 års verkamhet.

Sammanfattning av ärendet

Norra Ätusborgs Räddningstjänstförbunds (ruÄRF), bokslut och årsredovisning för
verksamhetsåret 2019 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2019.

Förbundet redovisar för år 2019 ett balanserat resultat om 3 022 tkr inklusive sotnings-
verksamheten. I resultatet ingår en positiv budgetawikelse avseende avskrivningar med

cirka 800 tkr.

Beslutsunderlag

o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2019
med begäran om ansvarsfrihet.

r Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019.
o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2020-02-13, 5 3.

. Arbetsutskottets beslut 2020-03-24f 5 103.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 20L9 års verkamhet.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Utdragsbestyrkande

14



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

sida
28

S rO3 Dnr KS 2020/L03

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2O!9

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för
verksamhetsåret 2019 har godkänts av direKionen och granskats av revisionen
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 20L9.

Förbundet redovisar för år 2019 ett balanserat resultat om 3 022 tkr inklusive sotnings-
verksamheten. I resultatet ingår en positiv budgetawikelse avseende avskrivningar med
cirka 800 tkr.

Beslutsunderlag

r Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2019
med begäran om ansvarsfrihet.

o Revisionsberättelse med revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2019.
. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2020-02-13, 5 3.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
beviljar förbundsdirektionen för Norra Äksborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de
enskilda föftroendevalda i detta organ ansvarsfrihet for 2019 års verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ign Utdragsbestyrkande
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tilt:
Ämne:
Bifogade filer:

lnfo <lnfo@brandl 1 2.se>

den 18 februari 2020 08:49

Färgelanda kommun; Kommunen; Trollhattans Stad; Vänersborgs kommun

Begäran om ansvarsfrihet år 2019, NÄRF

anslagsbevis 2020-02-13.pdf; arsredovisning-2019.pdf; Begäran om ansvarsfrihet år

2019.pdf; Granskning av årsredovisning 2019, PWC.pdf; protokoll 2020-02-13.pdf;

revisionsberattelse-20 1 9.pdf

Prioritet: Hög

översänder begäran om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avseende verksamhetsåret 2019.

Bifogade dokument:
- Begäran om ansvarsfrihet å 2019
- Årsredovisning 20L9
- Sammanträdesprotokoll 2020-02-13, Direktionen NÄRF

- Granskning av årsredovisning2Olg, PWC. (NÄRF har begärt korrigering av felaktigt datum på sid 4, korrekt

datum ska vara 2O2O-O2-L3.

- Revisionsberättelse för är 2OL9, revisorer
- Anslagsbevis

Med vänlig hälsning

Ann Gustavsson
Förva ltni ngsassistent
Tel:0520-485927

www.brand112.se

Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjä nstförbu nd

GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar personuopqifter och skvddar dina råttiqheter enliqt laq
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Datum
2A2A-A2-17

Diarienummer
5010-2020-99-4

Norra
Rädd ningstjänstförbund
Diraktionen

Monica Hanson
Ordförande

9ilaEa:

Sändlista:

Kommunfullmäktige
Medtemskommuner, NÅRF

Ärende: Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

Direktionen har den 13 februari 2019, dnr 5010-2020-99-1 S 3, tagit beslut om faststållelse
av bokslut och årsredovisning for 2019 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflöde-
analysanalys för Nona Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Revisorerna har genomfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret den 13 februari 2020,
se bilagda handlingar.

Hårmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Norra
Ävsborgs Räddnings$änstförbund avseende verksamhetsåret 201 9.

Trollhättan 201 9-02-17

f-+gtttaLaLe&*l-u r'

Hans Dårnemyr
Förbundschef

I

I

Ärsredovisning 201 9 för Norra Älvsborgs Räddningstjånstförbund
Sammanträdesprotokoll 202042-13, Direktionen NÄRF {dnr 501 0-2020-99-1 )
Granskning av årsredovisning 2019, PWC (dnr 5010-2020-99-2)
Revisionsberättelse för är 2A19, Revisorer NARF (dnr 5010-2020-93'3)

Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Melleruds kommun
Box 64
464 80 Mellerud

Trollhättans Stad
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Norra Älvsborgs
Rädd ning stjä nstförbund
Larmvägen 1

461 38 Trollhåttan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brandl'12.se
Webb
wwrv.brand 112,se17



SAMMANTRADESPROTOKOLL
2024-02-13

Diarienummer
5010-2020-99-1

Norra Alvsborgs
Rädd nin gstjä nstförbu nd
Direktionen

$ { Valav justerande

Direktionens beslut

$ 2 Rapporterl skrivelser

a) I/Jsfåndsåevis brandfarlig vara, NÄRF.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) och Räddni

b) SkyddsobjektLCS4.
Nona Älvsborgs Råddningstjänstförbund (NÄRF) har ansökt hos Lä

att välja Lena Eckerbom Wendel att justera protokollet.

Mitt
Bohuslän {RMB) har tecknat ömsesidigt samverkansavtal som ett rättssäkert
forfarande vid rnyndighetsutövning utifrån Lag (2010: brandfarliga och explosiva
varor eller Lag (2003:778) om skydd mot fall hamnar ijåv i sin
myndig hetsutövning delegeras , med de begränsningar som
följer av Lag (2017:725) 6 kap 38 $, till behörig funktion hos RMB.

NÄRF 1-02 ansökt om tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och
varor för egen verksamhet. Ansökan har pga^ jåvssituation handlagts av RMB.

erhölls 2020-M-2A, RMB dnr 2019-000974, och gäller t.o.m. 2030-02-01

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

sen iVästra
Götaland orn att ledningscentralen (LC54) med tillhörande ar på fastigheten
Brandpumpen 2 iTrollhättan ska förklaras som hänvisning till
beståmmel$erna i Skyddslagen (201 0:305). Trollhättan AB är
ågare av fastigheten och har lämnat medgiva ansökan om skyddsobjekt.

Länsstyrelsen har 2020-01-20, dnr 19 fattat beslut om bifallav ansökan.
Anläggningen är viktig for ledni råddnings$ånsten och av stor betydelse för
samhällets funktionalitet. gäller för perioden 2024-A l2A t.o. m. 2030-0 1 - 1 9.

Beslutet in förbundet har ett antal förpliktelser att följa enligt gällande
iSkyddslagen.

beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

$ 3 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning förverksamhetsåret 2019
Bodil Bramfors, Ekonomichef lämnade en redogörelse över bokslul2019 för Direktionen.
Ombud från PWC och förtroendevalda revisorer deltog vid redogörelse av ärendel.

Förbundet har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2019 inkl. resultat-
och balansråkning samt kassaflödesanalys.

PWC, ombud för valda revisorer har granskat bokslutet den 10. Revisorerna utför boksluts-
granskning för verksamhetsåret 2019 den 13 februari, direkt efter direktionsmöiet, och
låmnar därefter en revisionsberättelse till förbundet.

it,
tt,/

lilY
,*-JNona Älvsborgs

Räddni n gstjänstförbu n d
Larmvägen 1

461 38 Trollhäftan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brandl 12.9€r
Webb
vnlw.braqe!!l_2_5€18



SAM MANTRÄoEs pROTOKoLL
2A2A-4243

för verksa
förekomma

Diarienurnmer
5010-2020-gg-1

fi12a17

19i

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

Enhet Samhå
vakant tjänst.
inom förbundets

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret
2019 inkt. resultat- och balansråkning samt kassaflödesanalys. Vidare föreslås direktionen
besluta, att uppdra åt ordföranden samt förbundschefen att tillskriva medlemskommunerna
och föreslå att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Hans Därnemyr, Förbundschef lämnade, efter revisorernas efterfrågan, information om
förväntade förutsättningar för förbundet ur ett ekonomiskt perspektiv, samt de framtids-
utsikter som ses med hänsyn till utvecklingsbehov och omvårldsbevakning.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2019
Direktionen beslutade att uppdra åt ordförande sarnt förbundschef att tillskriva medlems-
kommunerna och föreslå att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

$ 5 Delegationsärende
Förteckning över beslut fattade med stöd av direktionens
Ärenden fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m

nen beslutade att lägga förekommande årenden till handlingama.
D

$ 6 Förbundschefens rapport från verksamheten
Hans Därnemyr, Förbundschef, lämnade en statistikredogörelse
jämförelse med år 2016-2018. Diskussion fördes kring vanligast
typer.

Det finns ett uppvisat utvecklingsbehov för podsystem vid
Arbetsmiljöanpassningar avseende brandstation Högsäter

lntervjuer är inplanerade inom rekryterings

Dialog och samverkansdvning har skett
räddningsinsatser vid fartygsolyckor.

r f.n

och Länssgrelsen kring

d bemanningssituation pga. föräldraledigheter och
att försöka hitta en långsiktig lösning för bemanningen
ng.

En redogörelse nades över pågående utvecklingsarbete avseende övningshus NARF
vid Direktionssarnmanträde i Trollhättan kommer Direktionen att ges
möjlig få genomföra ett studiebesök i övningshuset.

nens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

Nora Älvsborgs
Räddnin gstjänstförbu nd
Larmvågen 1

461 38 Trollhättan

Telefon våxel
0521-26 59 00
Fax
o52A-U8 21

E-post
info@brand 1 1 2.se
Webb
rrrrww.brandl 12.se19



Till fiirbundsmedlemmarnas fullmåiltige

Revisorema
Norra lil vsborgs Räddningstj iinstft irbund

Revisionsberättelse ffr år 2019
Undertecknade, utsedda revisorer i Nona Älvsborgs Riiddningstjåinstfiirbund, lämnar
hiirmed följande redogörelse.

Vi har granskat redovisning och Rirvaltning ör 2019 i enlighet med kommunallagerl
god revisionsse4 örbundsordning och fiirbundets revisionsreglemente. Vi har anlitat
PwC som sakkunnigt biträde i revisionsarbetet.

Vi bedömeq utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis iir
$renligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i handlingsprogram 2016-
2018 med örlångning 2019" Redovisningen bör utvecklas.

Direktionen låimnar heller ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfollelsen avseende god ekonomisk hushåIlning fiir fu 2019.

Awikelse mot lag och god sed sker avseende att anpassning till ny lagstifoiing ej skett i
sin helhet.

Vi bedömer att ftirbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunlt tillfredsståilande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande . Den iir upprättad enligt lag om
kommunai boldiring och redovisning och god redovisningssed.

Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns.

Vi har inte funnit sktil fiir anmåirkning.

Vi tillstyrker att ftirbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Trollhättan 201 13

Joacim Magnusson
Utsedd av Melleruds kommun

S-*n/d,;/
/ Per-Oloftslixt' Utsedd av Trollhättans kommun

Roger Martinsson
Utsedd av Fiirgelanda kommunUtsedd kommun
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-L5

ÄneNor g Dnr KS 20201157

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Det kommunala fastighetsbolaget AB Melleruds Bostäder har en marknadsandel på drygt
50 procent av det totala antalet hyresrätter i kommunen.

AB Melleruds Bostäder visar ett överskott på 3,703 Mnkr för 2019. Under verksamhetsåret 2019
har soliditeten ökat från 10,1 procent till 12,1 procent.

Beslutsunderlag

r Bokslut för Melleruds Bostäder AB 2019.
. AB Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-03-03, g 13.
o Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, S 9L.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, S 66.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
6

566 Dnr KS 20201157

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Det kommunala fastighetsbolaget AB Melleruds Bostäder har en marknadsandel på drygt
50 procent av det totala antalet hyresrätter i kommunen.

AB Melleruds Bostäder visar ett överskott på 3,703 Mnkr för 2019. Under verksamhetsåret 2019
har soliditeten ökat från 10,1 procent till 12,1 procent.

Beslutsunderlag

. Bokslut för Melleruds Bostäder AB 2019.
r AB Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-03-03, 5 13.
r Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, 5 91.

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

sida
10

S 9r Dnr KS 2020/L57

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Det kommunala fastighetsbolaget AB Melleruds Bostäder har en marknadsandel på drygt
50 procent av det totala antalet hyresrätter i kommunen.

AB Melleruds Bostäder visar ett överskott pt S,IOZ Mnkr för 2019. Under verksamhetsåret 2019

har soliditeten ökat från 10,1 procent till 12,1 procent.

Beslutsunderlag

r Bokslut för Melleruds Bostäder AB 2019.
o AB Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-03-03, 5 13.

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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AB MELLERUDS BOSTÄDER sAM MAr{TnÄoespnoroKoll N r o2
Sammanträdesdatum sida

2020-03-03 7

s13

Ärsredovisning zALg

AB Melleruds Bostäders beslut

Styrelsen beslutar fastställa Årsredovisning för 2019 enligt förslag,

Sammanfattning av ärendet

Förslag till bokslut 2019 vilket visar ett resultat på +3,703 Tkr. Biläggs
protokollet.

Under verksamhetsåret 2019 har soliditeten ökat från 10.1 % till 12.1 Yo

Beslutsunderlag
. Förslag till Ärsredovisning 2019

Skickas till:
Ekonomienheten Melleruds Kommun

JusterCndes signttiL Pa
t

Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-o4-15

ARENDE 4 Dnr KS 2020172

Förualtningsbokslut 2019 för kommunfullmäktige och
kom m u nstyrelsefö rua ltn i n gen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfu llmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kom mu nfu ll mä ktiges och kommu nstyrelseförva ltn ingens bokslut för 20 19
foreligger.

Beslutsunderlag
. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelseförualtningens bokslut 2019.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, S I27.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 89.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
37

s8e Dnr KS 2020172

Förualtningsbokslut 2019 för kommunfullmäktige och
kom m u nstyrelseförua ltn i n ge n

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

T.f. ekonom ichefen/ekonomen i nom kommu nstyrelseförvaltn ingen läm nar en
redovisning av bokslut för 2019 för respektive ansvarsområden.

Beslutsunderlag
o Kommunfullmäktiges och kommunstyrelseförualtningens bokslut 2019.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, S L27.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

ig Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
24

g 127 Dnr KS 2020172

Förualtningsbokslut 2019 för kommunfullmäktige och
kom m u nstyre lseförua ltn i n ge n

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommu nfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samtliga chefer inom kommu nstyrelseförvaltningen lämnar en redovisning
av bokslut för 2019 för respektive ansvarsområden,

Beslutsunderlag
o Kommunfullmäktiges och kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2079.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Omedelbar justering

Pa

te

lusterandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u n styrelseförva ltn i n g en 2020-04-15

ARENDE 5 Dnr KS 2020172

Förva ltn i n gsboksl ut 2O 1 9 för sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i ngen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfu llmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut för 2019 föreligger,

Beslutsunderlag
. Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, S 130.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 70.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
T2

s70 Dnr KS 2020172

Förva ltn i ngsboksl ut 2O I 9 för sa m hä I lsbyg g nadsförvaltni n gen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen lämnar en redovisning av bokslut för 2019 för
förvaltn ingens a nsva rsom råden,

Beslutsunderlag
. Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 130.

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

n Utd ragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens arbetsutskott

Andersson

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
27

S 130 Dnr KS 2020/72

Förva ltn i ngsboksl ut 2O 1 9 för sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn ingen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Sa mtliga chefer i nom sa m hä llsbygg nadsförvaltn ingen läm na r en redovisn ing
av bokslut för 2019 för respektive ansvarsområden.

Beslutsunderlag
. Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Omedelbar justering

Pa

Jensen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

röneomGNINGsLIsTA

2020-04-rs

Änrruor o Dnr KS 2o2ol72

Byggnadsnämndens bokslut för 2OL9

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommu nfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens bokslut för 2OI9, med ett slutresultat på cirka 125 tkr,
föreligger.

Beslutsunderlag
o Byggnadsnämndens bokslut 2079.
o Byggnadsnämndens beslut 2O2O-O3-25, S 40.
. Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 116.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 9 76.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
20

576 Dnr KS 2020172

Byggnadsnämndens bokslut för 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka 125 tkr,
föreligger.

Beslutsunderlag
. Byggnadsnämndens bokslut 2Ot9.
r Byggnadsnämndens beslut 2O2O-O3-25, 5 40.
. Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 116,

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
11

S 116 Dnr KS 2020172

Byggnadsnämndens bokslut för 2OL9

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka 125 tkr,
föreligger.

Beslutsunderlag
o Byggnadsnämndens bokslut 20L9.
o Byggnadsnämndens beslut 2O2O-O3-25, $ 40.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Omedelbar justering

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄOTSPROTOKOTL
Sammanträdesdatum
2020-03-25

sida
4

940

Bokslut 2019

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner boklutet för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av bokslut för 2019 föreligger.

Beslutsunderlag

Bokslut för 2019.

*{-
"'{" Utdragsbestyrkandelusteränd
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-15

ÄRenor z Dnr KS 2020172

Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka
minus 4,2 Mnkr, föreligger.

Beslutsunderlag
o Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019,
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-09, 5 26.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07,5 119.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, g 77.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
ZT

977 Dnr KS 2O20l7Z

Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfu llmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka
minus 4,2 Mnkr, föreligger.

Beslutsunderlag
o Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019.
r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-09, 5 26
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, S 119.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
15

S 1r9 Dnr KS 2020/72

Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommu nfu llmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka
minus 4,2 Mnkr, föreligger.

Beslutsunderlag
o Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019,
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-09, 5 26.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Omedelbar justering

iel JensenE

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUI{

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-09

sida
6

s26

Bokslut 2019 och tankar inför framtiden

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningama.

Dnr KUN 20L9|L4B

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsftirvalbringens boklut för 2019 är under upprättande och visar på ett
preliminärt underskott på cirka 4,2 mkr

Rirvaltningschefen och förvaltningsekonomen redqör för bkslut 2019 och för sina tankar för
framtiden.

R)rvaltningens ReKorer/enhetschefer redogör för resuttat för sina repeRive ansvarsområde.

Forvaltrringen redovisar ett minusresultat som dehis beror på minskade statsbidrag och ökade
kostnader för behov av extra stöd, samt h<igre IKE kostnader.

Forvaltningens enhetschefer redogör för resultat för sina respKive anwarsområden.
Resultaten för de olika enhetema är varierande.

Något som genomsyrar alla verksamheter är att behovet av stcicl$änster ökar hela tiden.

En fördröjd anpassning av personal i forhållande till antalet elever har en negativ inverkan på

ekonomin.

Flera förskolor är lite trångbodda då det varit ett htigt tryck på förskoleplatser den senaste
tiden. Detta är en trend som nu verkar plana ut då kön till förskolan har minskat.

Verksamhetema inom kulturskolan visar på en budget i balans. Bestikssiffrorna till biblioteket
och Kulturbruket ökar stadigt.

Arbetsmarknadsenheten har många olika projekt igång. På vuxenutbildningen har man nu fårre
elever ån tidigare år. Vuxenutbildningen och gymnasiet delar lokaler och kommer göra det i

ännu sRirre utsträckning till hosten. Dahlstiernska gymnasiet vill i framtiden profilera sig som ett
yrkesgymnasium.

Belutsunderlag

Bokslut 2019 - den sammanfattande delen

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtningen

rusterandes ttnn 

lv7,r{

Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-04-L5

ÄnrNor s

Socialnämndens bokslut för 2019

Dnr KS 2020172

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens bokslut för 20L9, med ett slutresultat på cirka minus 2,1 Mnkr, föreligger

Beslutsunderlag

. Socialnämndens bokslut 2019.

. Socialnämndens beslut 2020-03-25, S 38.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 125.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 9 72.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
T4

572 Dnr KS 2020172

Socialnämndens bokslut för 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens boklut för 20L9, med ett slutresultat på cirka minus 2,1 Mnkr, föreligger.

Beslutsunderlag

o Socialnämndens boklut 2019.
. Socialnämndens beslut 2020-03-25, S 38.
. Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, g L25

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
22

S 125 Dnr KS 2020/72

Socialnämndens bokslut för 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommu nfullmäktige god känner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka minus 2,1 Mnkr,
föreligger.

Beslutsunderlag
. Socialnämndens bokslut 2019.
. Socialnämndens beslut 2020-03-25, S 38.

Förslag tilt beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Omedelbar justering

n Jensen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdalum
2020-03-2s

sida
6

s38 Dnr 2020/t44

Bokslut 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av bokslutet för 2019.

Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen framföra en önskan om att Socialnämndens
redovisade underskott från 2019 inte överförs till 2020.

Protokollsanteckning
socialdemokraterna genom olof sand, avger till förvaltningen med önskemål om att
redovisningen av förvattningens ekonomi förtydligas enligt nedanstående punkter:

1. I bokslutet 2019 redovisas muntligt att en stor del av de ökade intåikterna kommer från
kommunens egen "påse" för flyKingar. Vi önskar få de ca 11 miljoner som finns här för
2019 specificerade i punkfform kombinerat med en kort berättelse. Vi tar gärna del av en
motsvarande rcdovisning av de övriga ca 6 mi$rner kronor som är ökade intäKer 2019

2. Redovisningen btir ftilja en tydlig linje utifrån de redovisade sparambitionerna för 2019,
kopplat till ett direK utfall per punkt om hur mycket förualtningen lyckades spara, följt av
en koft berättelse där ambition -resultat direkt jämförs och eventuellt förklaras.

3. Eftersom heltidsprojeKet inte särredovisas önskar vi en lägesrapport hur de 3 miljonerna
som avsatts har anGnts hittills och hur resultatet ser ut i antal deltid till heltid för hela
förualtningen.

4. Enligit årsbokslutet 2019 har förvaltningens utgifter ökat med totalt 19,455 migoner kronor
j,ämfört med budget. Vår S-grupp önskar en samlad redovisning i sffiror per utgiftsslag
(eller annat lämpligt sätt att illustrera på en överyripande nivå) som har ökat med en kort
beråttelse som kommentar.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen lämnar preliminår information till socialnämnden om bokslutet för 2019.

Beslutsunderlag
Socialnämndens boksl ut 2019.

B€slutet skickas till
Diariet
Malin Johansson, socialchef
Christina Björnberg, förvaltningsekonom
kommunen@mellerud.se

Justera Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-15

Änrnor g Dnr KS 20201200

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2O2O, tilläggsanslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på
10 Mnkr samt att budgetera det extra statsbidraget för att matcha tilläggsanslaget.

Sammanfattning av ärendet

Just nu ser finansieringsförutsättningarna bra ut, det finns möjlighet att kompensera bortfallet
av medel från Tlyktingpåsen" med ett tilläggsanslag. Förutsättningarna kan komma att
förändras.

Arbetet med bokslut för 2019 pågår, av olika skäl är processen långsammare i år. Det finns
ingen möjlighet att föra över ej förbrukade medel av 'flyktingpåsen" till 2020. Flyktingpåsen
avslutas under 2019 och förbättrar resultatet med 11 mkr, Konsekvensen blir att det saknas 10
mkr under 2020 som var tänkta att finansiera en del av Kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet med nyanlända.

De aktuella skatteprognosen för 2020, tillsammans med nya statsbidrag som beslutas i

vårbudgeten, ger möjlighet att ge Kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på
10 Mnkr,

Det indikeras från flera håll att kommande skatteprognoser kommer att bli sämre. Valet står
mellan att Kultur- och utbildningsnämnden riskerar att bedriva ofinansierad verksamhet eller att
de får en chans att bedriva verksamhet inom ram. Påverkan på kommunens resultat blir det
samma,

Beslutsunderlag

. Kom m u nstyrelseförua ltn ingens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, S 120.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 78.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen
sida

s78 Dnr KS 20201200

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2O2O, tilläggsanslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på
10 Mnkr samt att budgetera det extra statsbidraget för att matcha tilläggsanslaget.

Sammanfattning av ärendet

Just nu ser finansieringsförutsättningarna bra ut, det finns möjlighet att kompensera bortfallet
av medel från "flyktingpåsen" med ett tilläggsanslag. Förutsättningarna kan komma att
förändras.

Arbetet med bokslut för 2019 pågår, av olika skäl är processen långsammare i år. Det finns
ingen möjlighet att föra över ej förbrukade medel av 'flyktingpåsen" till 2020, Flyktingpåsen
avslutas under 2019 och förbättrar resultatet med 11 mkr. Konsekvensen blir att det saknas 10
mkr under 2020 som var tänkta att finansiera en del av Kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet med nyanlända.

De aKuella skatteprognosen för 2020, tillsammans med nya statsbidrag som beslutas i
vårbudgeten, ger möjlighet att ge Kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på
10 Mnkr,

Det indikeras från flera håll att kommande skatteprognoser kommer att bli sämre. Valet står
mellan att Kultur- och utbildningsnämnden riskerar att bedriva ofinansierad verkamhet eller att
de får en chans att bedriva verksamhet inom ram. Påverkan på kommunens resultat blir det
samma.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 120.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på
10 Mnkr samt att budgetera det extra statsbidraget för att matcha tilläggsanslaget.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08 22

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
16

s 120 Dnr KS 2020/200

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2O2q tilläggsanslag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag
på t0 tttlnkr samt att budgetera det extra statsbidraget för att matcha tilläggsanslaget.

Sammanfattning av ärendet

Just nu ser finansieringsförutsättningarna bra ut, det finns möjlighet att kompensera bortfallet
av medel från 'flyktingpåsen" med ett tilläggsanslag. Förutsättningarna kan komma att
förändras.

Arbetet med bokslut for 2019 pågår, av olika skäl är processen långsammare i år. Det finns
ingen möjlighet att föra över ej förbrukade medel av Tlyktingpåsen" till 2020. Flyktingpåsen

avslutas under 2019 och förbättrar resultatet med 11 mkr. Konsekvensen blir att det saknas 10

mkr under 2020 som var tänkta att finansiera en del av Kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet med nyanlända.

De aktuella skatteprognosen för 2020, tillsammans med nya statsbidrag som beslutas i

vårbudgeten, ger möjlighet att ge Kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på

10 Mnkr.

Det indikeras från flera håll att kommande skatteprognoser kommer att bli sämre. Valet står
mellan att Kultur- och utbildningsnämnden riskerar att bedriva ofinansierad verksamhet eller att
de får en chans att bedriva verksamhet inom ram. Påverkan på kommunens resultat blir det
samma,

Beslutsunderlag

. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur- och
utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 10 Mnkr samt att budgetera det extra statsbidraget
för att matcha tilläggsanslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Omedelbar justering

Pa ras ba

DanielJensen

Justerandes sign

n

Utdragsbestyrka nde
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Utökning av ram
Förslag till beslut

Att tilldela Kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr samt att budgetera
det extra statsbidraget för att matcha tilläggsanslaget

Sammanfattning av ärendet

Just nu ser finansieringsförutsättningarna bra ut, det finns möjlighet att kompensera bortfallet
av medel från Tlyktingpåsen" med ett tilläggsanslag. Förutsättningarna kan komma att
förändras.

Beskrivning av ärendet

Arbetet med bokslut for 2019 pågår, av olika skäl är processen långsammare i år. Det finns
ingen möjlighet att föra över ej förbrukade medel av Tlyktingpåsen" till 2020. Flyktingpåsen
avslutas under 2019 och förbättrar resultatet med 11 mkr. Konsekvensen blir att det saknas 10
mkr under 2020 som var tänkta att finansiera en del av Kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet med nyanlända.

De aktuella skatteprognosen för 2020, tillsammans med nya statsbidrag som beslutas i

vårbudgeten, ger möjlighet att ge Kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 10 mkr.

Det indikeras från flera håll att kommande skatteprognoser kommer att bli sämre. Valet står
mellan att Kultur- och utbildningsnämnden riskerar att bedriva ofinansierad verksamhet eller att
de får en chans att bedriva verksamhet inom ram. Påverkan på kommunens resultat blir det
samma.

Mellerud 2020-03-25

Björn Lindquist
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningschefen

Kom munstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 1488 Webbplats : www. mellerud. se46



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-15

ARENDE 10 Dnr KS 20L9|LL3

Vision för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun enligt följande

Mellerud - en attraktiv och drivande kommun i framkant av utuecklingen.

Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla
generatloner, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
u n gdoma r och ba rn fa m il1? r.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande har under 2019 initierat frågan en översyn av Melleruds vision

och flera partier - SD, S och L - har därefter inkommit med förslag till ny vision. Den politiska

majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår - efter noggrann genomgång av inkomna
förslag - följande vision:

Mellerud - en attraktiv och dnVande kommun i framkant av utvecklingen.

Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfiird till alla
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
ungdomar och barnfamiljer.

Ulf Rexerjord (SD) drar tillbaka sitt partis förslag till Vision för Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

r Vision för Melleruds kommun (från 2009).
. Förslag från (S)
o Förslag från (L)
o Förslag från (SD)
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
e Arbetsutskottets beslut 2020-04-07,5 117.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, S 87.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
34

s87 Dnr KS 20I9ltL3

Vision för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun enligt följande

Mellerud - en attraktiv och drfuande kommun i framkant av utuecklingen.

Vi står ftir företagsamhet, delakighet och omtanke om uarandra. Vi ger trygg välfärd till alla
generationer, med särckitd uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
u n gdoma r o ch ba rn fa m ilje r.

Deltar ej

Ulf Rexetjord (SD) och Liselott Hassel (SD) deltar inte i beslutet.

Reseruationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

KommunfullmäKiges ordförande har under 2019 initierat frågan en översyn av Melleruds vision

och flera partier - SD, S och L - har därefter inkommit med förslag till ny vision. Den politiska

majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår - efter noggrann genomgång av inkomna

förslag - följande vision:

Mellerud - en attraktiv och drivande kommun i framkant av ufuecklingen.

Vi står för ftretagsamhet, delaktighet och omtanke om uarandra. Vi ger trygg välfärd till alla
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på

ungdomar och barnfamiljer.

Ulf Rexefjord (SD) drar tillbaka sitt partis förslag till Vision för Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

r Vision för Melleruds kommun (från 2009).
o Förslag från (S)
o Förslag från (L)
o Förslag från (SD)
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, E II7.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun enligt följande

Mellerud - en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen'

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
35

l

Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om uarandra. Vi ger trygg välfärd till alla
generatrbner, med särskitd uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
ungdoma r och ba rnfam iljer.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun
enligt följande:

Mellerud är kommunen där invånare, oausett ålder och bakgrunQ ges möjlighet till ett gott lu
och känner sig trygga, delakiga och respekterade.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
a rbetsutskottets forslag.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
12

s 117 Dnr KS Z0L9|LL3

Vision för Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun enligt följande

Melterud - en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen.

Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla

generationer, mäd särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på

u ngdomar och barnfamilier.

Reseruationer

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande har under 2019 initierat frågan en översyn av Melleruds vision

och flera partier - SD, S och L - har därefter inkommit med förslag till ny vision. Den politiska

majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår - efter noggrann genomgång av inkomna

förslag - följande vision:

Mellerud - en attraktu och drivande kommun i framkant av utuecklingen.

Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om uarandra. W ger trygg välfärd till alla

generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på

ungdomar och barnfamilier.

Ulf Rexefjord (SD) drar tillbaka sitt partis förslag till Vision för Melleruds kommun,

Beslutsunderlag

. Vision för Melleruds kommun (från 2009)'
r Förslag från (S)
r Förslag från (L)
. Förslag från (SD)
r Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse'

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision

för Melleruds kommun enligt följande

Melterud - en attraktrv och driuande kommun i framkant av ufuecklingen.

W står för företagsamhet, detaktighet och omtanke om uarandra. Vi ger trygg välfärd till alla

generationer, mäd sarckitd uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på

u ngdoma r och ba rn fa m ilier.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun

enligt följande:

Mellerud är kommunen där invånare, oavsett ålder och bakgrunQ ges möjlighet till ett gott liv

och känner sig trygga, och respekterade.

Juste

.)

Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom munstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
13

Beslutsgång

Ordföranden ställler förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag,

Omedelbar justering

Parag ras

nE n

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vision för Melleruds kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad vision,

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har under 2019 initierat frågan en översyn av Melleruds vision

och flera partier - SD, S och L - har därefter inkommit med förslag till ny vision, Den politiska

majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår - efter noggrann genomgång av inkomna
förslag - följande vision:

Mellerud - en attraKiv och drivande kommun i framkant av uWecklingen.

Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg
välfärd till alla generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande
arbetet med fokus på ungdomar och barnfamiljer.

Beslutsunderlag
. Inkomna förslag till reviderad vision

Beskrivning av ärendet
Nyvalda kommunfullmäktiges ordförande sammankallar representanter för de i fullmäktige
representerade partigrupperna för en genomgång och eventuell anpassning av kommunens
vision. Vid genomgången ska representanterna sikta på en målbild 15-30 år framåt. Visionen är
grunden för fullmäktige- och nämndens må|. (Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun,

antagen denZ4januari 2019, reviderad den 24 april2019).

Morgan E Andersson
Komm u nstyrelsens ordföra nde

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-03-30 K5202012t7

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se52



lerad

Det konservativa perspektivet

Melleruds kommun eftersträvar ett framåtskridande som baseras på varsamhet,
eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi bejakar lag och ordning,
gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat
välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar
ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av,
och är lika infor, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög
grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla
andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt,
utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår verksamhet på ovan
nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och
gemenskap, hoppas vi kunna återskapa ett folkhem som i så frcig grad som möjligt är
präglat av ansvar, trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är
den övergripande målsättningen med kommunens verksamhet.

Mellerud - från historia till framtid
Melleruds historia präglas av jordbruk, järnväg, industri och handel med varor och
tjänster. Det arvet vill vi förvalta vä1, Företagande i olika former är vad vi lever av,
därför är näringslivsutveckling ett fokusområde.

De kommunala verksamheterna

Skola, vård och omsorg samt infrastruktur är våra kärnverksamheter. Dessa gar
alltid först när prioriteringar måste göras. Vår strävan är att erbjuda en skola av hög
klass, en omsorg att vara stolta över samt en infrastruktur i gott skick. Dessa
verksamheter har i allra högsta grad bäring på valet av Mellerud som ort att leva och
verka i. Våra verksamheter skall vara effektiva med tydliga arbetsinstruktioner och rutiner.
Fast ledarskap med ansvar i första rummet skapar trygghet och stabilitet för våra anställda.

Mellerud - det framtida valet
Melleruds kommun ska vara det självklara valet för såväl boende som företag. Detta
ger oss en möjlighet att tillsammans skapa välstånd i framtiden. Kommunens roll ska
vara att mobilisera alla krafter och få dem att arbeta mot samma må|. De stora
resultaten ska nås genom att människor i näringslivet, organisationerna och de
kommunala verksamheterna drar åt samma håll. Särskilt fokus bör läggas på
trygghet, sammanhållning och tillit. Polarisering ökar i samhället och måste
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motverkas om vi menar allvar med att vara just ett självklart val för boende och
företagande.
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VISION MELLERUD

Mellerud- Ska ndinaviens mittpunkt !

I Mellerud är vi stolta över vår bygd våra människor vår identitet och vår vackra miljö. Vi är en

välkomnande kommun med ett brett och varierat näringsliv. Vi erbjuder samhällstjänster där vi är

tillgängliga och professionella. I Mellerud ska du ska trivas vilket skeende i livet du än befinner dig.

Det är helt enkelt "gött att leva" i Mellerud.

Tillväxt-Vi räknar med att Mellerud på sikt ska bli 15 000 invånare vilket borgar för god ekonomisk

hushållning. Vårt näringsliv växer och vi är i framkant av utvecklingen.

Trivsel - Här erbjuder vi attraktiva livs- och boendemiljöer, ett rikt kultur- och föreningsliv,

tilltalande utsmyckningar på offentliga platser, en tillgänglig och upplevelserik natur och en öppen

anda, där alla är välkomna !

Trygghet- Här arbetarviförebyggande bland barn och unga. Vi anstränger oss lite extra för att du

ska känna dig trygg på gator och torg. Vi arbetar långsiktigt och hushåller med våra resurser.

Kommunen har en god personalförsörjning, vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda en god

kommunal service.

Liberalerna/Anette Levin
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Page 1 of1

Från: Ulf Rexefjord
Skickat: den 2 mars 201"9 18:10
Till: lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>
Ämne: Kommunens vision.

Hej!

Först vill jag ursäkta dröjsmålet , jag var, som jag sa av uppfattningen att detta skulle gå via KSAU

@

Var syn på kommunens nuvarande vision är att den är en smula ofullständig, rentav exkluderande, vt
har som bekant fler iin barnfamiljer och ungdomar här, även om vi behöver fler av den sorten. Vi
fiireslår ftiljande aff vara kommunens nya vision:

"Mellerud - en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen där ftiretagande och
sysselsättning är i fokus för att grundlägga ett gott liv åt alla våra invånare"

lE 
1401 1 18308485_Mainlosol.png

Vänligen

Ulf Rexefiord

Gruppledare

SD-Mellerud

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:2O7287&frame:l 2020-03-30
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Vision och Fullmäktigemål från Socialdemokraterna
Mellerud 2019-02-27

vrsroN 2020-202s pön ruelLERUDs KOMMUN

Mellerud är kommunen där invånare, oavsett ålder och bakgrund, ges möjlighet

till ett gott liv och känner sig trygga, delaktiga och respekterade.

FULLMÄKTIGEMÄL 2O2O -2025 TöN TUTILERUDS KOMMUN

Vi måste ha med ett mål och trygghet och säkerhet. För oss betyder ett tryggt och

säkert Mellerud att människor inte är utsatta för någon form av förtryck eller tvång

och att var och en känner en personlig säkerhet i vardagslivet

Full sysselsättning, genom ett varierat näringsliv och goda pendlingsmöiligheter.

Ett mål kring varierande boendeformer som täcker behovet. Underlätta byggande

av enkla egna hem, och hyresrätter.

Fullgod kommunal service som uppfyller både lagkrav och invånarnas

förväntningar. Steg 1 Lagkrav, steg 2 förväntningar som omfattar mångas synsätt.

Kommunen ska erbjuda trygga arbetsplatser där de anställda får utvecklas. lnnebär

konkret främst en god och utvecklande arbetsmiljö och en lön som går att leva på.

En ekonomi i balans med medvetna prioriteringar.

För Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

Michael Melby och Marianne Sand Wallin

a

a

a

o

o

a
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FIiK V
Titel

Vision Mellerud

Fastställd av KF E 37 Den 19 maj 2009 Sida
I:2Ersätter Utbytt den Siqn

VISION MELLERUD
Mellerud - en drivande och nytänkande kommun i
framkant av utvecklingen, där barnfamiljer och
ungdomar prioriteras.

Att samlas kring en tydlig vision ger en stark ledstjärna mot framtiden.
Melleruds vision ska ge en bild och en samsyn kring utvecklingen som
överbryggar politiska gränser och som inbegriper alla.

Mellerud - från historia till framtid
Melleruds historia präglas av jordbruk, järnväg, industri och handel med varor och
tjänster. Akvedukten i Håverud byggdes med djärv och innovativ teknik. Akvedukten är
en symbol för hur nytänkande ligger till grund för utveckling,

På samma sätt som industrin och tekniken utvecklats under 1900-talet ska företagen
utvecklas under 2000-talet. Det ska ligga ett tydligt fokus på miljö och miljövänlig
produktion och tillverkning, Mellerud ska tillvarata kommunens stora möjlighet när det
gäller biogas och vindkraft. Genom satsningar på förnyelsebar energi ska Melleruds
kommun bli självförsörjande på energi.
Att satsa på nåttOar utveckling där varje generation bär sina kostnader och inte
överlämnar ekonomiska skulder eller miljöskulder till kommande generationer är av
största betydelse,
Turismnäringens utveckling är av vikt för kommunen, Denna ska utvecklas ytterligare
genom kunskap, kompetens samt vilja och mod att tänka nytt.

De kommunala verksamheterna
För att kunna attrahera framtidens företag, både existerande och nya, lokala och
externa, ska Mellerud vara bland de bästa inom sitt geografiska område när det gäller
näringslivsklimat, utbildningsmöjligheter, livskvalitet och omtanke om människorna som
bor och verkar i kommunen.
Melleruds kommuns verksamhet ska inta en särställning, och erbjuda service med hög
kvalitet, som svarar upp mot de krav kommuninvånarna ställer.

Mellerud - det framtida valet
Melleruds kommun ska vara det självklara valet for såväl boende som företag, Detta ger
oss en möjlighet att tillsammans skapa välstånd i framtiden. Kommunens roll ska vara
att mobilisera alla krafter och få dem att arbeta mot samma måt. De stora resultaten ska
nås genom att människor i näringslivet, organisationerna och de kommunala
verksamheterna drar åt samma håll.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FIIK V
Titel

Vision Mellerud

Fastställd av KF E 37 Den 19 mai 2009 Sida
2:2Ersätter Utbytt den Siqn

Melleruds kommun ska:
. alltid sätta medborgaren i centrum
. vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar

till och stödjer kreativitet
r erbjuda god livskvalitet
o prioritera barnfamiljer och ungdomar
. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt

f nriktningsmål

Värdegrund
Kunskapen om vem man utför sitt uppdrag för är grundförutsättningen för att arbeta i en
politiskt styrd organisation. Det är medborgaruppdraget som ska vara grunden i all
offentlig verksamhet. Detta gäller oavsett om man har ett politiskt-uppdrag eller är
anställd. Styrande för uppdraget är verksamhetens lagstiftning, måldokument och
handlingsplaner. Verktygen i arbetet är verksamhetens rutiner och riktlinjer. Melleruds
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

öppenhet, ärlighet och integritet
Anställda i Melleruds kommun och kommunens bolag verkar för en medveten öppenhet
och ärlighet i vår yrkesutövning, visar integritet, professionalitet och står för vår
sakkunniga uppfattning. Vi använder information med gott omdöme och kommunicerar
på ett tydligt sätt.

Människors lika värde
Vi bemöter människor med respekt oavsett ålder, kön, religion m.m, Vi tillvaratar
mångfald, bidrar till förnyelse och är öppna för att tillvarata nya kompetenser. Vi värnar
om en god arbetsmiljö.

Yrkesheder
Vi strävar efter att vara goda förebilder. Vi skapar professionella lösningar av god
kvalitet. Vi sätter en heder i att fatta väl underbyggda beslut baserade pä god kunskap
och kompetens.
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-15

ARENDE 11 Dnr KS 20201217

Kommunfullmäktiges mål 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att anta fullmäktigemål enligt följande:

Melleruds kommun:

1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott
liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv,

2. Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklad
samhällsservice och ökad attraktivitet

3. Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.

Sammanfattning av ärendet

Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår följande fullmäktigemål:

Melleruds kommun:

1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott
liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

2. Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en uWecklad
samhällsservice och ökad attraktivitet

3. Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 20L9-L2-LB, 9 L67.
o Förslag från (S)
. Kom m u nstyrelseförualtningens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 118.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, S BB,
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
36

s88 Dnr KS 202012L7

Kommunfullmäktiges mål 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att anta fullmäKigemål enligt följande:

Melleruds kommun:

1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar forutsättningarna för ett gott
liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

2. Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklad
samhällsservice och ökad attraKivitet

3. Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.

Deltar ej

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) deltar inte i beslutet.

Reseruationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget inlämnat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår följande fullmäktigemål:

Melleruds kommun:

1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott
liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

2, Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklad

samhällsseruice och ökad attraktivitet

3. Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv,

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-18, g L67.

. Förslag från (S)
r Kommunstyrelseförualtn ingens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 118.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigemål enligt förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

n Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
t4

5 118 Dnr KS 20201217

Kommunfullmäktiges mål 2021.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigemål enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår följande fullmäktigemål:

Melleruds kommun:

1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott

liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspeKiv.

2. Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en uWecklad

samhällsservice och ökad attraktivitet

3, Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges beslut Z0I9-L2-L8, 5 167,
o Förslag från (S)
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigemål

enligt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

justeri

Jensen

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-03-30 KS 20201217

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges mål 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigemål enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår följande fullmäktigemål:

Melleruds kommun:

1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i

ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

2. Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklad
samhällsservice och ökad attraktivitet

3. Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv,

Beslutsunderlag
o Inkomna förslag till fullmäktigemål

Beskrivning av ärendet
Fullmäktigemål är övergripande mål som beslutas av kommunfullmäktige. Dessa politiska mål ska

utgå från visionen och sträcka sig från mandatperioden andra år till nästa mandatperiods första
år (Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun, antagen den24januari 2019, reviderad den
24 april2019).

Morgan E Andersson
Komm unstyrelsens ordförande

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148863



Scc ia ldemok raterna
FAÄMTIOiPA*TIFT

Vision och Fullmäktigemål från Socialdemokraterna
Mellerud 2019-02-27

a

VISION 2O2O -2025 FöR MELLERUDS KOMMUN

Mellerud är kommunen där invånare, oavsett ålder och bakgrund, ges möjlighet
till ett gott liv och känner sig trygga, delaktiga och respekterade.

FULLMÄKTIGEMÄL 2O2O -2025 TöN MTILERUDS KOMMUN

Vi måste ha med ett mål och trygghet och säkerhet. För oss betyder ett tryggt och

säkert Mellerud att människor inte är utsatta för någon form av förtryck eller tvång

och att var och en känner en personlig säkerhet i vardagslivet

Full sysselsättning, genom ett varierat näringsliv och goda pendlingsmöjligheter.

Ett mål kring varierande boendeformer som täcker behovet. Underlätta byggande

av enkla egna hem, och hyresrätter.

Fullgod kommunal service som uppfyller både lagkrav och invånarnas
förväntningar. Steg 1- Lagkrav, steg 2 förväntningar som omfattar mångas synsätt.

Kommunen ska erbjuda trygga arbetsplatser där de anställda får utvecklas. lnnebär
konkret främst en god och utvecklande arbetsmiljö och en lön som går att leva på.

En ekonomi i balans med medvetna prioriteringar.

För Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

Michael Melby och Marianne Sand Wallin

a

I

a

o

a
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MELLERUDS KOMMUN

KommunfullmäKige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-18

Dnr KS 20L91574

sida
10

$ 167

Kommunfullmäktiges mål 2A2O

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att föftrnde kommunfullmäktigemål gäller för 2020 samt till vilka

nämnder målen tilldelas.

. Att utveckla ett hållbart samhiille som tilldelas tilt byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

o Att utveckla kommunens attraKivitet som tilHelas till kommunstyrelsen.

o Att främja en jämlik qh jämställd hälsa som tilldelas till kommunstyrelsen och
socialnämnden.

o Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemån som tilldelas till kommunstyrelsen.

o Att skapa goda ftirutsiittningar fdr atffaktivt boende som tilldelas till byggnadsnämnden.

r Upprnuntra till ett t€llbart byggande som tilldelas till byggnadsnämnden.

. Varje verksamhet ska ha en välutvec*lad dialog med brukarna som tilldelas till kultur och

utbildningsnämnden samt socialnämnden.

r Utveckla samverkan rnellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv som tilldelas tillkultur och

utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen.

r Alla verksamheter ska bdriva ett håilsofrämjande aöete tilldelas alla nämnder.

r Alla barn ska erbjudas en god staft i livet ssn tilldelas till kultur och utbildningsnämnden.

. KulturMetlerud ska utveckla sin verksamlret med ett fokus på inkludering och mångfald

tilldelas till kuttur och utbildningsnämnden.

r Att erbjuda en kvalibtiv omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till
kommunens förutsiittningar som tilldelas socialnämnden.

r Att vara en attraKiv ar@ivare som tilldelas alh närnnder.

Sammanfattning av ärendet

Enligt styr- och Hningslstement antagen av Kommunfullmäktige 2019-01-24 ska

kommunfullmäktlgemålen tas fram unCer mandatperiodens första år och ska inkludera första
året i kommande mandatperiod. Måhn är styrande för nämndernas må|.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019, 5 249, atr uppdra till kommunchefen att
under 2020 rerridera styr- och ledningsdokumentet samt leda processen att revidera vision och

kommunfullmäktigemå1.

BeCutsundedag

. KommunsVrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskotbts beslut 2019-Il-26, S 367.
r Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03, 5 249.

4 {/n L-/-
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELTERUDS KOMMUN

KommunfullmäKige

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-18

sida
11

Fthslag till beslut på sammanträdet

Ordfiiranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att följande kommunfullmäKigemål gäller för 2020 samt till vilka

nämnder målen tilldelas.

r Att utveckla ett hållbart samhälle som tilldelas till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

. Att utveckla kommunens athaktivitet som tilldelas Ull kommunstyrelsen.

. Att frärnja en jämlik och jåmstiilld hälsa som tilldelas till kommunstyrelsen och
socialnämnden.

r Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän som tilldelas till kommunstyrelsen.

. At skapa goda frhutsiittningar för attraktM boende som tilldelas till byggnadsnårnnden.

. Uppmuntra till ett hållbärt byggande som tilldelas till byggnadsnämnden.

r Varje verksarnhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna som tilldelas till kultur och
utbildningsnämnden samt socialnämnden.

. ljtveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsllv som tilldelas till kultur och
utbildningsnåmnden samt kommunstyrelsen.

. Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete tilldehs alla nämnder.

r Alla barn ska erbjudas en god start i livet som tilldelas till kultur och utbildningsnämnden.

r KulturMellerud ska uweckla sin verksamhet med ett fokus på inkldering och mångfald
tilldelas till kultur och utbildningsnämnden.

. Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till
komm u nens förutsäft n i ngar soffl tilldelas socialnäm nden.

o Att vara en attraktiv arbetsgivare som tilldelas alla nämnder.

Eedutsgång

Ordforanden frägar på förslaget och finner att kommunfullmäKi,ge bifaller detta

Beslutet skickac till
l(ommunfu llmäKiges presidie
Kommunens revisorer
Samtliga nämnder
Kommunchefen
Förvaltningscheferna

ä"'t{ /^ Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04- 1 5

ARENDE 12 Dnr KS 20201159

Näringslivsstrategi för Melleruds komm un

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategi för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Näringslivsstrategin har tagits fram under 20L9-2020 i dialog tillsammans med näringslivet,
föreningar samt politiker och tjänstepersoner från Melleruds Kommun.

Initialt har det varit fem träffar runt om i kommunen (i Erikstad, Håverud, Dals Rostock samt
tre i Mellerud). Under de första träffarna diskuterades styrkor, svagheter samt de mest
prioriterade områdena för uWeckling av det lokala näringslivet. Till sist var det en uppsamlings-
träff i Mellerud där alla bjöds in igen för att fördjupa sig i de fem fokusområden som valts ut
baserat på underlaget ifrån de första träffarna. Fler än 50 företagare har deltagit med närmare
70 personer totalt.

Näringslivsstrategin visar viljeinriktningen och prioriteringar för näringslivsarbetet och även
arbetet inom andra områden för att främja ett gott företagsklimat. Den tydliggör inom vilka
prioriterade områden kommunen bör genomföra insatser tillsammans med andra aktörer som
är viktiga för det lokala näringslivets utveckling. Insatser utifrån strategin ska främja tillväxt i

befintliga företag samt öka Melleruds attraktivitet för etableringar av nya foretag för att
bibehålla och skapa fler arbetstillfällen.

Fem fokusområden har identifierats i den nya näringslivsstrategin:

. Infrastruktur & kollektivtrafik
o Besöksnäring
. Kompetensförsörjning
. Marknadsföring
o Platsutveckling

Beslutsunderlag

o Förslag Näringslivsstrategi för Melleruds kommun,
. Kom m u nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-03-24,5 101,
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, S 81,

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO ESPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
26

g 8r Dnr KS 2020/159

Näringslivsstrategi för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Näringsliusstrategi för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Näringslivsstrategin har tagits fram under 20L9-2O20 i dialog tillsammans med näringslivet,
föreningar samt politiker och tjänstepersoner från Melleruds Kommun.

Initialt har det varit fem träffar runt om i kommunen (i Eriktad, Håverud, Dals Rostock samt
tre i Mellerud). Under de första träffarna diskuterades styrkor, svagheter samt de mest
prioriterade områdena för uWeckling av det lokala näringslivet. Till sist var det en uppsamlings-
träff i Mellerud där alla bjöds in igen för att fördjupa sig i de fem fokusområden som valts ut
baserat på underlaget ifrån de första träffarna. Fler än 50 företagare har deltagit med närmare
70 personer totalt.

Näringslivsstrategin visar viljeinriktningen och prioriteringar för näringslivsarbetet och även
arbetet inom andra områden för att främja ett gott företagsklimat. Den tydliggör inom vilka
prioriterade områden kommunen bör genomföra insatser tillsammans med andra aktörer som
är viktiga för det lokala näringslivets utveckling, Insatser utifrån strategin ska främja tillväxt i

befintliga företag samt öka Melleruds attraktivitet för etableringar av nya företag för att
bibehålla och skapa fler arbetstillfällen.

Fem fokusområden har identifierats i den nya näringslivsstrategin:

. Infrastruktur & kollektivtrafik
o Besöknäring
r Kompetensförsörjning
. Marknadsföring
o PlatsuWeckling

Beslutsunderlag

o Förslag Näringslivsstrategi för Melleruds kommun.
o Komm u nstyrelseförua ltn ingens tjä nsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, 5 101.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige antar Näringsliusstrategi ftir Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justera Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO ESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

sida
26

J

s 101 Dnr KS 20201159

Näringslivsstrategi för Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige antar Näringsliusstrategi ftir Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Näringslivsstrategin har tagits fram under 20t9-2020 i dialog tillsammans med näringslivet
föreningar samt politiker och tjänstepersoner från Melleruds Kommun.

Initialt har det varit fem träffar runt om i kommunen (i Erikstad, Håverud, Dals Rostock samt

tre i Mellerud). Under de första träffarna diskuterades styrkor, svagheter samt de mest

prioriterade områdena för utveckling av det lokala näringslivet. Till sist var det en uppsamlings-

lräff i Mellerud där alla bjöds in igen för att fördjupa sig i de fem fokusområden som valts ut

baserat på underlaget ifrån de första träffarna. Fler än 50 företagare har deltagit med närmare

70 personer totalt.

Näringslivsstrategin visar viljeinriktningen och prioriteringar för näringslivsarbetet och även

arbetet inom andra områden för att främja ett gott företagsklimat. Den tydliggör inom vilka

prioriterade områden kommunen bör genomföra insatser tillsammans med andra aktörer som

är viktiga för det lokala näringslivets utveckling. Insatser utifrån strategin ska främja tillväxt i

befintliga företag samt öka Melleruds attraktivitet för etableringar av nya företag för att
bibehålla och skapa fler arbetstillfällen.

Fem fokusområden har identifierats i den nya näringslivsstrategin:

r Infrastruktur & kollektivtrafik
. Besöksnäring
. Kompetensförsörjning
. Marknadsföring
. Platsutveckling

Beslutsunderlag

o Förslag Näringslivsstrategi för Melleruds kommun'
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige antar Näringsliusstrategi för
Melleruds komm u n en I igt fö re I igga nde försla g.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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Sophia Vikström
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-03-13 KS 2020/159

Jenni Hagman
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig
jenni. hagman@mellerud.se

Sida

1 (1)

Näringslivsstrategi för Melleruds kom m un

Förslag till beslut
Kommunfullmä Kige antar Näringslivsstrategin för Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag.

Beskrivning av ärendet
Näringslivsstrategin har tagits fram under 2019-2020 i dialog tillsammans med

näringslivet, föreningar samt politiker och tjänstemän från Melleruds Kommun.

Initialt har det varit 5 träffar runt om i kommunen (i Erikstad, Håverud, Dals

Rostock samt 3st i Mellerud). Under de första träffarna diskuterades styrkor,
svagheter samt de mest prioriterade områdena för uWeckling av det lokala

näringslivet. Till sist var det en uppsamlingsträff i Mellerud där alla bjöds in igen för
att fördjupa sig i de fem fokusområden som valts ut baserat på underlaget ifrån de

första träffarna. Fler än 50 företagare har deltagit med närmare 70 personer totalt.

Näringslivsstrategin visar viljeinriktningen och prioriteringar för näringslivsarbetet

och även arbetet inom andra områden för att främja ett gott företagsklimat. Den

Wdliggör inom vilka prioriterade områden kommunen bör genomföra insatser

tillsammans med andra aktörer som är viktiga för det lokala näringslivets utveckling.

Insatser utifrån strategin ska främja tillväxt i befintliga företag samt öka Melleruds

attraKivitet för etableringar av nya företag för att bibehålla och skapa fler
arbetstillfällen.

Fem fokusområden har identifierats iden nya näringslivsstrategin:
o Infrastruktur & kollektivtrafik
o Besöksnäring
. Kompetensförsörjning
. Marknadsföring
r Platsutveckling

Beslutsunderlag
o PDF: Näringslivsstrategi för Melleruds kommun

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförva ltn ingen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
unrvral. mellerud.se

Bankgiro
5s02-2776

Organisationgnummer
212000-148870



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-o4-L5

ÄRsnor rg Dnr KS 2020/I6L

Nybyggnation/ombyggnad av Europaväg E45 genom Melleruds
kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

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

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

3. förorda en förbifart utanför Erikstad.

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

Reservationer

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+l-väg med en målhastighet på 100 km/h, Det
första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÄVS), vilket påbörjades
under 2019.

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner
och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att berörda parter tillsammans
ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgarder, En av de viktigaste frågorna i detta
arbete är att definiera sträckningen av vägen. Huvudfrågan i denna ÅVS ar om vägen ska gå

igenom de olika tät- och småorterna i respektive kommun eller om vägen ska dras utanför.

Trafikverket vill att kommunerna under arbetet med ÄVS:en tar ställning till om de förordar
förbifarter eller nuvarande sträckning vid respektive tät- och småort.

Beslutsunderlag

. Vägverkets förstudie för E45 Vänersborg-Värmlands länsgräns, 2003
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-03-24,5 100.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 75,

BILAGA
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Nybyggnation/ombyggnad av Europaväg E45 genom Melleruds
kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä Kige beslutar att

1, under förutsättning att hastigheten sätts till 70 km/h eller högre för en utbyggd
genomfaftsled med nuvarande sträckning, förorda en förbifaft utanför Melleruds tätoft,

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

3. förorda en förbifaft utanför Erikstad.

Vidare anser Kommunfullmäktige att sträckningen ska förläggas optimalt avseende de areella
näringarna och de boendes situation iområdena.

Reservationer

Ulf Rexerjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag,

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den l<varuarande sträckan
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+l-väg med en målhastighet på 100 km/h. Det
första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÄVS), vilket påbörjades
under 2019.

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner
och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att berörda parter tillsammans
ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder, En av de viktigaste frågorna idetta
arbete är att definiera sträckningen av vägen. Huvudfrågan i denna ÅVS ar om vägen ska gå

igenom de olika tät- och småorterna i respektive kommuÄ eller om vägen ska dras utanför.

Trafikverket vill att kommunerna under arbetet med ÅVS:en tar ställning till om de förordar
förbifarter eller nuvarande sträckning vid respektive tät- och småoft.

Beslutsunderlag

r Vägverkets förstudie för E45 Vänersborg-Värmlands länsgräns, 2003.
. Komm u nstyrelseförualtn i ngens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, 5 100.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmä Kige beslutar att

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

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

3. förorda en förbifart utanför Eriktad.

Ulf Rexefiord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till den tid då Wå
konkreta och detaljerade förslag på 45:ans sträckning och vad det medför föreligger och
därefter låta medborgarna göra sin röst hörd genom folkomröstning ifrågan.

Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:

Kommunfullmäktige anser att sträckningen ska förläggas optimalt avseende de areella
näringarna och de boendes situation iområdena.

Beslutsgång I
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar därefter på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsgång 3

Slutligen frågar ordföranden på Jörgen Eriksons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Yrkande Återremiss ärende 11

Sverigedemokraterna menar att 45:ans sträckning är en alltför stor fråga att ta ett
politiskt beslut i på det rudimentära underlag som föreligger. Åtgärdsvalsstudien är i
full gång och förväntas slutföras under året. Vi anser att politiken skall avkräva
trafikverket två konkreta förslag för politiken att ta ställning till innan vi tar beslut.

I nuläget är alltför mycket detaljer ren spekulation. Vi vet inte var i den föreslagna,
breda korridoren väster om Mellerud som en ny vägsträckning kan komma att hamna
vid en dragning utanför samhället. Vi vet inte heller i någon som helst detali vilken
påverkan vi får på samhället om vägen byggs ut med nuvarande sträckning.

Vidare tänker vi att frågan är av en sådan dignitet att Mellerudsborna bör få säga sitt i
en folkomröstning till stöd för beslutsfattandet.

Sverigedemokraterna yrkar därför att:

Ärendet bordläggs till den tid två konkreta och detalierade förslag på 45:ans sträckning
och vad det medför föreligger och därefter låta medborgarna göra sin röst hörd genom
folkomröstning i frågan.

För Sverigedemokraterna Mellerud

Ulf Rexeford
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Nybyggnation/ombyggnad av Europaväg E45 genom Melleruds
kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

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

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

3. förorda en förbifart utanför Erikstad.

Reservationer

Ulf Rexefiord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den lwarvarande sträckan
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+1-väg med en målhastighet på 100 km/h. Det
forsta steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÄVS), vilket påbörjades
under 2019.

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner
och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att berörda parter tillsammans
ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. En av de viktigaste frågorna i detta
arbete är att definiera sträckningen av vägen. Huvudfrågan i denna ÄVS ar om vägen ska gå
igenom de olika tät- och småorterna i respektive kommun eller om vägen ska dras utanför.

Trafikverket vill att kommunerna under arbetet med ÄVS:en tar ställning till om de förordar
förbifarter eller nuvarande sträckning vid respektive tät- och småort,

Beslutsunderlag

. Vägverkets förstudie för E45 Vänersborg-Värmlands länsgräns, 2003.
r Komm u nstyrelseförva ltn ingens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

3. förorda en förbifart utanför Erikstad.

Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskoftet beslutar att återremittera ärendet till den tid då Wå konkreta
och detaljerade förslag på 45:ans sträckning och vad det medför föreligger och därefter låta
medborgarna göra sin röst hörd genom folkomröstning ifrågan.

sf,gn Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång 1

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska

återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar därefter på det egna förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Nybyggnation/ombyggnad av Europaväg E45 genom
Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Under förutsättning att lägsta hastighet sätts till 70 km/h för en utbyggd

genomfartsled med nuvarande sträckning, förorda en förbifaft utanför
Melleruds tätort.

2. Mot bakgrund av att Melleruds tätort växer österut, förorda att en förbifart
väster om Melleruds tätort lokaliseras så nära tätorten som möjligt.

3. Förorda en förbifart utanför Erikstad.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den

kvarvarande sträckan av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+1-väg med

en målhastighet på 100 km/h. Det första steget i denna process är att genomföra

en åtgärdsvalsstudie (ÅvS), vilket påbörjades under 2019.

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat

kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att
berörda parter tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på

åtgärder. En av de viktigaste frågorna i detta arbete är att definiera sträckningen

av vägen, Huvudfrågan i denna ÄVS ar om vägen ska gå igenom de olika tät- och

småorterna i respektive kommun eller om vägen ska dras utanför.

Trafikverket vill att kommunerna under arbetet med ÄVS:en tar ställning till om de

förordar förbifarter eller nuvarande sträckning vid respektive tät- och småort.

Beslutsunderlag

. Vägverkets förstudie för E45 Vänersborg-Värmlands länsgräns, 2003,

Beskrivning av ärendet

Workshops

Under hösten 2019 fick kommunstyrelsen en genomgång av Trafikverket om den

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
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Bankgiro
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påbörjade ÅVS:en, Därefter höll politiken en egen workshop där de olika

vägdragningarna diskuterades. Följt av denna var ledamöter i kommunstyrelsens

arbetsutskott och i byggnadsnämndens presidie tillsammans med tjänstemän i

Vänersborg på en workshop anordnad av Trafikverket. Här var även

representanter från Åmåls och Vänersborgs kommun representerade tillsammans

med LRF och Västtrafik. Det diskuterades vilka problem och brister som finns med

vägen idag och vilka behov som därmed föreligger.

Det har dessutom hållits möten med industrigruppen och gruppen för handel och

seruice. Vid ett av tillfällena var Trafikverkets utredare på besök och redogjorde för
omständigheterna.

Förstudien

Till grund för Trafikverkets ÄVS ligger en förstudie som beslutades 2003 av

dåvarande Vägverket. I studien redogjordes för nuläget och vägens

förutsättningar. Därefter gjordes en problemanalys och förslag på åtgärder togs

fram. De föreslagna åtgärderna var en förbifart för Frändefors, Brålanda, Erikstad

och Mellerud tätort. Av olika anledningar foftsatte inte arbetet då, men är nu

återupptaget. Huvudfrågeställningen är densamma, vill kommunerna ha förbifarter
kring deras tät-och småorter eller är viljan att vägen ska gå enligt nuvarande

sträckning.

Eftersom E45ans ändstationer är Karesuando och Palermo är vägen av både ett
internationellt, nationellt, regionalt och kommunalt intresse. Detta medför att
Trafikverket har krav på sig från EU och regeringen över standarden på en

europaväg, främst ur säkerhetssynpunkt. Det innebär att om vägen går enligt
nuvarande sträckning kommer kraftiga trafik- och säkerhetshöjande åtgärder
behöva vidtas. Enligt uppgifter från Trafikverket kommer vägen med all

sannolikhet behöva dras utanför Erikstad för att möjliggöra för en säker planskild

korsning med järnvägen. I Mellerud är alternativet att ha kvar vägen genom

tätorten är inte under samma förutsättningar som idag, utan hastigheten kommer

behöva ökas till 70-80 km/h. En högre hastighet bidrar även till högre nivåer av

buller, antalet anslutningar till samhället minskas och vägen skapar en barriäreffekt
som klyver tätorten i två delar. Med stor sannolikhet behöver vissa fastigheter
lösas in för att kunna bredda och förstärka vägen, eftersom den ska klara av nya

och högre bärighetsklasser. Dessutom är vägen en led för farligt gods och även det
innebär en säkerhetsrisk,

Föreslagen forbifaft är mellan Svecklingebyn och Solberg (Bloms varuhus).

På landsbygden (på sträckorna mellan orterna) skapar en 2+1 väg en barriär även

för lantbruket som många gånger är i behov av att kunna transpoftera sig mellan

sina olika skiften. En viktig fråga i planeringen för en 2+1-väg i Dalsland är då att
kunna ha parallella vägar för långsamtgående fordon på ömse sida om E45 med

säkra korsningar vid jämna mellanrum,

Vä nersborgs ställningstagande

Kommunstyrelsen i Vänersborg beslutade på sitt sammanträde i november 2019
att förorda en dragning av E45 utanför de båda tätorterna Frändefors och
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Brålanda. Kommunstyrelsen förordade också en2+2 vä9. Om inte detta blir av,

ska hänsyn tas till stora, breda och långsamtgående fordon samt

utryckningsfordon, så att de kan framföras på parallella vägdragningar med stor
trafiksäkerhet för alla pafter,

Tidsplan

Tidsplanen från Trafikverkets sida är att slutföra ÄVS:en under 2020 och lämna

över resultatet i form av en rapport till kommunerna. I rapporten presenteras ett
ställningstagande inkluderat beslut om inriktning och finansiering. Med rapporten

som stöd kan arbetet påbörjas med framtagandet av en vägplan. Det är först med

en laga kraft-vunnen vägplan som utformningen är bestämd och mark kan tas i

anspråk genom vägrätt. Vägplanen beräknas ta Wå-tre år. Parallellt med detta ska

finansiering sökas för vägen, eftersom det saknas idag, och detta genom en

prövning mot nationell plan 2022. Målsättningen är att ett utförande av vägen kan

ske under 2030-talet.

Synpunkter

Industrigruppen ställde sig vid möte den 5 december 2019 positiva till en förbifaft
och utbyggnad av E45. Deras främsta intresse är snabba resvägar till/från
företagen. Viktigt är att det blir bra anslutningar till industriområdena.

Gruppen för handel och service var inledningsvis mer restriktiva och ansåg att de

tappar ett för stort kundunderlag om vägen flyttas. När Trafikverket vid ett andra

möte presenterade konsekvenserna av att ha kvar nuvarande sträckning lade sig

åsikterna.

Freddie Carlson

Bygglovshandläggare

Beslutet skickas till

Trafikverket
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2020-04- 1 5

ARENDE 14 Dnr KS 20201204

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - gemensamt lT-stöd för
hälso- och sjukvården i Västra Götaland

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. begära anstånd med hänvisning till pågående pandemi. Frågan om force majeure kan
åberopas för upphandlingsförfarandet bör prövas av avtalsparterna.

2. i den mån anstånd inte är möjligt enligt punkt 1, avstå från Västra Götalandsregionens
option 3, med hänvisning till svårigheten att värdera kostnad/nytta.

Sammanfattning av ärendet

För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna
upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska
implementeras.

Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad lösning, Till
upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av Millennium. De tre optionerna
gäller IT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.

Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt
teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter
slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra är. Datum för
senast dag för avrop av option 3 (Millenium) samt tecknande av samverkansavtal med VGR har
vid flera tillfällen flyttats fram och det nu gällande datumet är 30 april 2020.

Socialnämnden beslutade den 25 mars 2020, $ 41, att uppdra till utskottets sammanträde den
6 april 2020, att ta ställning till framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) samt att beslutet ska
beredas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april2O20.

Beslutsunderlag

. Västra Götalandsregionens erbjudande med bilagor

. Socialnämndens beslut 2020-03-25, 9 4L
o Socialnämndens utskotts beslut 2020-04-06, S 34.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, g L23.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08 , g 7L

BILAGA
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Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - gemensamt lT-stöd för
hälso- och sjukvården iVästra Götaland

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1. begära anstånd med hänvisning till pågående pandemi, Frågan om force majeure kan
åberopas för upphandlingsförfarandet bör prövas av avtalsparterna,

2. i den mån anstånd inte är möjligt enligt punkt 1, avstå från Västra Götalandsregionens
option 3, med hänvisning till svårigheten att värdera kostnad/nytta.

Sammanfattning av ärendet

För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna
upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska
implementeras.

Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad lösning, Till
upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av Millennium, De tre optionerna
gäller lT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.

Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt
teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter
slutförd implementering med möjlighet till forlängning upp till ytterligare fyra år. Datum för
senast dag för avrop av option 3 (Millenium) samt tecknande av samverkansavtal med VGR har
vid flera tillfällen flyttats fram och det nu gällande datumet är 30 april 2020.

Socialnämnden beslutade den 25 mars 2020, $ 41, att uppdra till utskottets sammanträde den
6 april 2020, att ta ställning till framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) samt att beslutet ska

beredas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april2020.

Beslutsunderlag

o Västra Götalandsregionens erbjudande med bilagor.
. Socialnämndens beslut 2020-03-25, 5 41.
. Socialnämndens utskotts beslut 2020-04-06, 9 34.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07,5 123.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. begära anstånd med hänvisning till pågående pandemi. Frågan om force majeure kan
åberopas för upphandlingsförfarandet bör prövas av avtalspafterna.

2. i den mån anstånd inte är möjligt enligt punkt 1, avstå från Västra Götalandsregionens
option 3, med hänvisning till svårigheten att värdera kostnad/nytta.

Beslutsgång

frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

s

nde

Utd ragsbestyrka nde
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Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - gemensamt lT-stöd för
hälso- och sjukvården i Västra Götaland

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommu nstyrelsen besl utar att

1. begära anstånd med hänvisning till pågående pandemi. Frågan om force majeure kan

åberopas för upphandlingsförfarandet bör prövas av avtalspafterna.

2, i den mån anstånd inte är möjligt enligt punkt 1, avstå från Västra Götalandsregionens
option 3, med hänvisning till svårigheten att värdera kostnad/nytta'

Sammanfattning av ärendet

För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna

upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska

implementeras.

Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad lösning, Till

upphandlingen levererar VGR drift, suppoft och förvaltning av Millennium. De tre optionerna
gäller IT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.

Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt

teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter
slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare ffra år. Datum för
senast dag för avrop av option 3 (Millenium) samt tecknande av samverkansavtal med VGR har

vid flera tillfällen flyttats fram och det nu gällande datumet är 30 april 2020.

Socialnämnden beslutade den 25 mars 2020, $ 41, att uppdra till utskottets sammanträde den

6 april 2020, attta ställning till framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) samt att beslutet ska

beredas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april202O'

Beslutsunderlag

. Västra Götalandsregionens erbjudande med bilagor'

. Socialnämndens beslut 2020-03-25, g 4L

. Socialnämndens utskotts beslut 2020-04-07, g 34'

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. begära anstånd med hänvisning till pågående pandemi. Frågan om force majeure kan

åberopas för upphandlingsförfarandet bör prövas av avtalspafterna.

2, i den mån anstånd inte är möjligt enligt punkt 1, avstå från Västra Götalandsregionens
option 3, med hänvisning till svårigheten att värdera kostnad/nytta'

Utd ragsbestyrka nde

82



MELTERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
z0

Beslutsgång

Ordforanden frågar på förslaget och finner att arbetsutskotLet bifaller detta,

Omedel

nrc Jensen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

83



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämndens utskott
sida

5

934 Dnr: SN2019/193

Framtidens vårdinformationsmifiö ( FVM)

Beslut'
Socialnämndens utskott beslutar att skicka ärendet till KommunfullmäKige, for beslut utan eget
förslag.

Förslag till beslut
Socialnämndens utsko$ beslutar att inte avropa option 3 från leverantören Cerner Sverige AB
och teckna samverkansav[al med Västra Götalandsregionen.

Sammanfattni ng av årendet
Rir att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsreglonen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM. VGR har därefter genom ftrllmakt från kommunerna
upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska
implementeras. Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad
lösning. Till upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av Millennium. De tre
optionerna gäller IT-stod för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjulorård.
Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt
teckna samverkansav'tal med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter
sluttörd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 4 år.
Datum för senast dag för avrop av option 3 (Milhnium) samt tecknande av samverkansavtal
med VGR har vid flera tillfällen flyttats fram och det nu gällande datumet är 200430.

Förclag till beslut på sammanträdet
Karin Nodin, l:e vice ordförande (C): Yrkar att socialnämndens utskott beslutar att:
1. anta Västra Götalandsregionens erbjudande om option 3.

Förclag till beslut på sammanträdet
Kerstin Nordström, 2:e vice ordförande (S): Yrkar att socialnämndens utskott beslutar att:
1. stiiller sig bakom förvaltningens förslag.

Med en ja-röst fdr Karin Nodins (C) förslag och en nej-röster för Kerstin Nordströms (S) frirslag,
bifaller Socialnämnden, Daniel Jensens förslag.

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2020-44-46

Ordinarie ledamöter Parti Ersåttare Parti la Nei Avstår
lGrin Nodin (c) X

Kerstin Nordström (s) x
Daniel Jensen (KD) X

Summa 1 t 1

lusterandes sign Utdragsbestyrkande
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Social nåmndens utskott

a

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2020-04-06

sida
6

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Brev: Erbjudande 190612
Brev: Komplettering erbjudande: 190814
Brev: Komplettering av erbjudande: 191213

Beskrivning av ärendet

Bakorund

För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM. VGR har dårefter genom fullmakt från kommunerna
upphandlat ett kirnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska
implementeras. Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet aft avropa upphandlad
lösning. Till upphandlingen levererar VGR drift, suppot och förvaltning av Millennium. De tre
optionerna gäller lT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.

gption 1- informationsdelning (beslut om avrop togs i nämnd 200130)

Option 2 - elevhälsa (inte aktuellför Melleruds kommun)

Option 3 - kommunal hälso- och sjukvård
Underlätta samordnade insatser när patienten har flera samtida aktörer. Sammanhållen
vårdkedja. Sammanhållen journal. Möjlighet till mobil funktionalitet som gör att personal kan
dokumentera på plats hos patient. Möjlighet att läsa journal vid akuta besök inom ramen för
samverkande sjukvård. Gemensam läkemedelslista. Utförare av delegerade/instruerade hälso-
och sjukvårdsuppdrag kan få uppdrag via arbetslista samt möjlighet att signera att den blivit
utförd.

Analys

Option 3

Millenium option 3 är tänkt att öka samordningen runt patienten. Att journalen ska vara
sammanhållen, öka patientens delaktighet och säkerhet samt minska dubbelarbete för den
legitimerade personalen. Vi vet inte idag hur den kommunala journalen kommer att se ut. Den

bygger mycket på sammanhållna vårdprogram mm. Vi vet inte heller hur den löpande
dokumentationen kommer att se ut då den kommunala journalen ska byggas av
verksamhetsrepresentanter i de kommuner som väljer att ansluta sig. Möjlighet till HSL up$rag
samt signering av uppdrag kommer att finnas.

Starten har flyttats fram flera gånger. Det har varit svårt att få en exakt summa för vad
systemet och dess implementering kommer att kosta då priset utgått från beräkningsmodeller
samt varit beroende av hur många kommuner som kommer att ansluta sig. Det finns olika
tekniska lösningar som påverkar priset. Klart är att nuvarande system Procapib kommer att
upphöra senast 2025 och att inga direkta förbättringar kommer att ske i det systemet.

Inom Fyrbodal har Strömstad, Ämål, Uddevalla, Trollhättan och Lysekil valt att inte teckna sig
för option 3. Av de kommuner som har tecknat sig görs nu regelbundet enkäter orn vilket beslut
kommunen kommer att fatta.

d,?Uq
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnäm ndens utskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2024-44-06

sida
7

Ekonomiska konsekvenser itlilleniu m

Tidsvinst som borde leda till mer direkt patientnära tid. Då det år svårt att rekrytera legitimerad
hälso- och sjulwårdspersonal är den frigjorda tiden också ett Ullskott för att klara bemanningen.

Det vi vet idag är:
Takpris per användare är 1750k
Support 250kr per support årende
Implementering 1 250 000kr
Årsavgift 580 000kr

Nytt förslag för beräkning av implementeringskostnaden kom 20A326 som ytterligare kan
påverka priset neråt. Priset kan också ytterligare påverkas av vilka kommuner som väljer att
ansluta sig.

Beslutet skickas 6ll
Diarbt
Malin lohansson, socialchef
kommunen@orelhrud.se

Utdragsbestyrkande
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Handläggare: Pernilla Wall
Direkttelefon: 0530-18339
E-post: pernilla,wall@mellerud.se
Datum: 2020-03-30
Diarienummer 20L91I93

Mottagare Socialnämnden

Fra mtidens vård informationsm iljö (FVM)
Förslag till beslut

1, Socialnämnden beslutar att inte avropa option 3 från leverantören Cerner Sverige AB

och teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM, VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna
upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska
implementeras, Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad
lösning. Till upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av Millennium. De tre
optionerna gäller IT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.

Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt
teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR), Avtalsperioden är 10 år efter
slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 4 år.

Datum för senast dag för avrop av option 3 (Millenium) samt tecknande av samverkansavtal
med VGR har vid flera tillfällen flyttats fram och det nu gällande datumet är 200430.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelser

Brev: Erbjudande 190612

Brev: Komplettering erbjudande: 190814

Brev: Komplettering av erbjudande: 191213

Beskrivning av ärendet

Bakorund

För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM. VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna
upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska
implementeras. Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad
lösning. Till upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av Millennium. De tre
optionerna gäller IT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjulwård

Option 1 - informationsdelning (beslut om avrop togs i nämnd 200130)

Option 2 - elevhälsa (inte aktuell för Melleruds kommun)

Option 3 - kommunal hälso- och sjukvård

Socialförualtningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:

Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
SC
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. Underlätta samordnade insatser när patienten har flera samtida aktörer, Sammanhållen

vårdkedja. Sammanhållen journal, Möjlighet till mobil funktionalitet som gör att
personal kan dokumentera på plats hos patient. Möjlighet att läsa journal vid akuta

besök inom ramen för samverkande sjukvård. Gemensam läkemedelslista. Utförare av

delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsuppdrag kan få uppdrag via arbetslista
samt möjlighet att signera att den blivit utförd.

Analvs

Option 3

Millenium option 3 är tänkt att öka samordningen runt patienten, Att journalen ska vara

sammanhållen, öka patientens delaktighet och säkerhet samt minska dubbelarbete för den

legitimerade personalen. Vi vet inte idag hur den kommunala journalen kommer att se ut, Den

bygger mycket på sammanhållna vårdprogram mm, Vi vet inte heller hur den löpande
dokumentationen kommer att se ut då den kommunala journalen ska byggas av
verksamhetsrepresentanter i de kommuner som väljer att ansluta sig. Möjlighet till HSL uppdrag
samt signering av uppdrag kommer att finnas.
Starten har flyttats fram flera gånger. Det har varit svårt att få en exakt summa för vad

systemet och dess implementering kommer att kosta då priset utgått från beräkningsmodeller
samt varit beroende av hur många kommuner som kommer att ansluta sig. Det finns olika

tekniska lösningar som påverkar priset. Klart är att nuvarande system Procapita kommer att
upphöra senast 2025 och att inga direkta förbättringar kommer att ske i det systemet.
Inom Fyrbodal har Strömstad, Ämål, Uddevalla, Trollhättan och Lysekil valt att inte teckna sig

för option 3. Av de kommuner som har tecknat sig görs nu regelbundet enkäter om vilket beslut
kommunen kommer att fatta.

Ekonomiska konsekvenser M illeniu m

Tidsvinst som borde leda till mer direkt patientnära tid. Då det är svårt att rekrytera legitimerad

hälso- och sjukvårdspersonal är den frigjorda tiden också ett tillskott för att klara bemanningen,

Det vi vet idag är:
Takpris per användare är 1750kr
Support 250kr per support ärende
Implementering 1 250 000kr
Årsavgift 580 000kr

Nytt förslag för beräkning av implementeringskostnaden kom 200326 som ytterligare kan

påverka priset neråt. Priset kan också ytterligare påverkas av vilka kommuner som väljer att
ansluta sig.

Malin Johansson
Förvaltningschef

Pernilla Wall/Karolina Christensen
Handläggande tjänsteman

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem som beslutet ska skickas,

Socialförualtningen
Besöksadress: Storgatan t3,4& 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats www.mellerud.se88



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOTL
Sammanträdesdatum
2020-03-25

sida
11

541 Dnr 2019/193

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM )

Beslut
Socialnämnden beslutar att:

1. uppdra till utskottets sammanträde den 5 april 2020, att ta ställning till framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM ).

2. beslutet ska beredas till KSAU den 7 april 2020.

Resewation
Sverigedemokraterna genom Liselotte Hassel, reserverar sig mot beslutet enligt följande:
"reseryerar sig till förslag till beslut, ärende 6 Millenium."

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att inte avropa option 3 från leveranören Cerner Sverige AB och
teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, såker och jämlik vård så initierades 2015 ett
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM. VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna
upphandlat ett kärnsystem, Millenium. till den nya vårdinformationsmiljö som ska
implementeras. Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad
lösning. Till upphandlingen levererar VGR drift, supporl och förvaltning av Millennium. De tre
optionerna gäller IT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.
Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt
teckna samverkansavtal med Västra Gcitalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter
slu$örd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 4 år. Datum för senast
dag för avrop av option 3 (Millenium) samt tcknande av samverkansavtal med VGR har vid
flera tillfällen flyttats fram och det nu gällande datumet är 200430.

Förclag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen, ordförande (KD): Yrkar på att Socialnämnden beslutar att:

1. uppdra till utskottets sammanträde den 6 april20ZA, att ta ställning till framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM).
2. beslutet ska beredas till KSAU den 7 april 2020.

Beslutsunderlag
Komplettering av erbjudandet.

Beslutet skickas till
Diariet / kommunen@mellerud.se
Malin Johansson, socialchef
Pernilla Wall MAS/MA

ndes Utdragsbestyrkande

89



Yfxs*nNDSREGToNEN

Daturn 2019-06-12

1 (7)

Till kommunerna
i Västra Götalands län

Erbjudande:

Avropa optioner om gemensamt lT-stöd

för hälso- och sjukvården i Västra Götaland
Västra Götalandsregionen (VGR) har genom fullmakter från samtliga 49 kommuner
i länet upphandlat ett nytt IT-stöd ftir framtidens vårdinformationsmiljö i Västra
Götaland. Det nya IT-stödet underlättar samverkan mellan vårdens olika aktörer och

fiirenklar därigenom invånarens resa genom vården.

Tillsammans skapar vi en modem vårdinformationsmiljö som ger invånama en

tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. En miljö där
hälso- och sjukvårdsinformation är tillgänglig for den som behöver den när de

behöver den, t ex vid vårdövergång, in- och utskrivning i slutenvård, samordnad
individuell planering och vid överlämning från barnhälsovården till elevhälsan.

Nu finns möjligheten fiir kommunerna att awopa det upphandlade systemet
Millennium från leverantören Cemer Sverige AB och teckna samverkansavtal med
Västra Götalandsregionen. Avtalsperioden är tio år efter slutörd implementering
med möjlighet till örlängning upp till ytterligare fyra år. Optionerna gäller lT-stöd
for informationsdelning, elevhälsan och kommunal hälso- och sjukvård.

Senast tisdagen den26 november 2019 ska avtal om avrop av Millennium samt
samverkansavtalet ha inkommit till VGR. Därefter finns inga möjligheter att avropa
Millennium inom ramen ftir VGR:s upphandling.

Rent tekniskt kommer all funktionalitet som levereras av Cerner, inklusive den
funktionalitet som kommunerna avropar, att driftas av VGR. Drift- och
lorvaltningsavtal tecknar respektive kommun med Västra Götalandsregionen i
samband med att Millennium tas i drift.

VGR hoppas nu att så många som möjligt väljer att bli en del av framtidens
vårdinformationsmiljö. På ftiljande sidor i dokumentet finns mer detaljer kring
erbjudandet, kontaktuppgifter och länkar till informationsmaterial och
avtalsdokument. Materialet har tagits fram inåra samarbete med representanter från
VGR och Västra Götalands kommuner och fiirankrats i olika forum.

Med vänliga hälsningar

Ragnar Lindblad, programägare FVM
Västra Götalandsregionen

Postadress:

Regionens Hus

462 80 Vänersborg

Besöksadress

Östergatan 1

Vänersborg

Webbplats:

www.vgregion.se

E-post:

post@vgregion.se

Telefon:

010-441 00 00
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Tillsammans skapar vi framtidens
vå rd i nform atio nsm i ljö
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan VGR och
kommunerna i Västra Götaland. Tillsammans skapar vi en modern vårdinformations-
miljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor

delaktighet.

VGR har både ftir sin egen och fiir varje kommuns räkning upphandlat ett nytt IT-
stöd fiir hälso- och sjukvården i Västra Götaland. I november 2018 tecknades avtal

med fiiretaget Cerner Sverige AB.

2023 ska den nya vårdinformationsmiljön och systemet Millennium vara infiirt i hela

Västra Götaland. Först måste systemet anpassas till gemensamma processer och

arbetssätt, termer och begrepp i hälso- och sjukvården i Västra Götaland. I det arbetet

involveras berörda yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården i VGR, elevhälsa,

socialdänst och kommunal hälso- och sjukvård.

VGR har börjat ta fram en utbildningsplattform for att öka kunskapen om

digitalisering inom hälso- och sjukvård, både på ett generellt plan och kopplat till
framtidens vårdinformationsmiljö. Utbildningarna vänder sig till medarbetare och
chefer inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Redan nu finns en film om det

regionala informatikarbete som pågår fiir att standardisera termer och begrepp inom
vård- och omsorg. Länk till: Utbildninesplattform FVM.

Tre optioner
Kommunerna har deltagit i upphandlingen genom fullmakter till VGR. De tre

optioner som kommunerna erduds ger funktionalitet fiir:

r informationsutbytemellanvårdgivare
o elevhälsa
o kommunal hälso- och sjukvård

Vissa kommuner har undertecknat alla tre optionerna medan andra har undertecknat

en eller två av dem. Kommunerna erduds att avropa en eller flera av de

undertecknade optionerna. Absolut sista möjliga dag for avrop av är den26
november 2019.

Kommunerna delaktiga genom hela upphandlingen
VGR genomfiirde upphandlingen 2017-2018 i enlighet med lagen om offentlig
upphandling (LOU 2016:1145), genom upphandlingsfiirfarandet konkurrenspräglad
dialog. Omkring 1500 medarbetare från hälso- och sjukvården i Västra Götaland var
involverade i arbetet med att ställa krav och utvärdera olika lösningar. Av dem var ca

200 medarbetare från kommunerna delaktiga ftir att säkra att den upphandlade

lösningen är väl anpassad till kommunala behov.

2 (7)
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Erbjudande
Erbjudandet består av tre avtal rned olika avtalsparter:

o Avrop kommunala optioner Millennium, avtal med Cerner Sverige AB
o Samverkansavtal 2019-06-12, avtal med VGR
o Drift- och forvaltningsavtal, avtal med VGR

Avrop kommunala optioner Millennium, Cerner
Avtalet reglerar:

. Licenser (engångsavgift vid awop)
o Basdär,ster support och underhåll (fast löpande belopp/månad efter det att

lösningen tagits i drift)
. Implementationsersättning (estimat på löpande räkning under

implementationen eller fastpri s efter överenskommel se med I everantören)

Samverkansavtal 201 9-06-1 2, VGR
Avtalet reglerar:

o Formerna ftir samverkan och ansvarsftirdelning mellan VGR och
kommunerna i fijrhållande till leverantören Cemer Sverige AB under
avtalsperioden.

r Bilaga I Samverkansmodell VGR reglerar formema ftir samverkan och
ansvarsfordelning mellan VGR och kommunema i forhållande till
implementationen av Millennium inom ramen ftir
implementationsprogrammet 20 l 9 -2023 .

Samverkansavtalet har arbetats fram under en längre tid och successivt fiirankrats
med kommulrema genom VästKom. Arbetet har skett i ett nära samarbete mellan
VGR och VästKom, genom representanter från kommunledning, kommunjurister
och kommunalforbunden.

Drift- och förvaltningsavtal, VGR

Avtalet reglerar:

De tjänster VGR ska tillhandahålla lor att möjliggöra att kommunerna ska kunna
använda den funktionalitet i Millennium som respektive kommunen avropat från
Cemer. De dänster som avses är t ex support, örvaltning och drift av Millemium.

VGR och representanter från kommunerna har under våren arbetat med att ta fram ett
gemersamt drift- och forvaltningsar,tal. Ett arbete som llll intensifieras i samband
med att en kommunal teknikarbetsgrupp etableras lor att utarbeta den mest optimala
lösningen för drift och forvaltning av Millennium i Västra Götaland, såväl tekniskt
som kostnadsrnässigt.
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Drift- och ftirvaltningsavtalet ska vara klart fiir påskrift fore fiirsta driftstart.

Tidplan för utarbetande av driftsavtal
o Driftsavtal fiirsta version, levereras augusti 2019
o Driftsavtal andra version, levereras oktober 2019
o Driftsal.tal tredje version levereras Ql 2020, i samband med etablering teknisk

miljön.
o Driftsavtal slutgiltig version levereras fore forsta driftstart 2021.

Avtalstecknande
Senast den26 november 2019 ska ftiljande ha inkommit till VGR:

Via e-post till fum@vgreqion.se
o En kopia av undertecknad handling, Bilaga: Avrop Kommunal option
o En kopia av undertecknad handling, Bilaga: Samverkansavtal

Brevledes tillVGR (se kontaktuppgifter nedan)

o 2 exemplar av signerad originalhandling Bilaga: Avrop Kommunal option
r 2 exemplar av signerad originalhandling Bilaga: Samverkansavtal

Detta händer efter att handlingar inkommit till VGR:

Avrop optioner:
o VGR bekräftar via e-post när avtal inkommit till {Vm@vgregion.se
r VGR vidarebefordrar påskrivet avtal fiir awop av optioner till Cerner
o Cemer skriver på avtal ör avrop av optioner och returnerar direkt till

kommunen

Samverkansavtal:
VGR skriver på och retlrrnerar samverkansavtalet till kommunen.

Stöd i kommunernas analys- och beslutsprocess
VästKom och kommunalftirbunden vill på olika sätt stödja kommunerna i
analysprocessen infiir kommunens beslut om att avropa optioner eller ej.

Kommunerna har utsett kontaktpersoner inom områdena teknik, elevhälsa och
kommunal hälso- och sjukvård. Kontaktpersonernas uppdrag är att med stöd av
VästKom och kommunalfiirbunden planera fiir att respektive kommun ska kunna
fatta beslut om optionserbjudandet.

På VästKoms hemsida finns information om de aktiviteter som erbjuds kommunerna
när det gäller stöd i analys- och beslutsprocessen. Liink till: www.vastkom.self-vm
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lnformationsfilmer
I fem fihner beskrivs det partnerskap och funktionalitetema i Millennium sorn

erbjuds genom optionerna.

I den ftirsta filmen möter du programägare Ragnar Lindblad och VästKoms direktör
Thomas Jungbeck som ingår i FVM:s styrgrupp. De berättar om vad vi vill uppnå
med en gemensam framtida vårdinformationsmiljö fiir invånarna i Västra Götaland.

I den andra filmen presenterar Cerner sitt foretag och introducerar Millennium.

I de övriga tre filmerna presenterar Cerner exempel på funktionalitet i Millennium
utifrån några utvalda scenarier.

o Ragpar Lindblad och Thomas Jungbeck fiirmedlar sin bild av varftir vi
behöver en gemensam vårdinfonnationsmiljö.
Länk till filmen: Erbjudande om kommunala optioner FVM
Introduktion Cemer och Millennium (17 min)
Cerner - Presentation Option I lnformationsutb)ite (38 min)

- Presentation + min)
Cerner - Presentation Option I + 3 Kommunal hälso- och sjukvårcl(53 min)

En kortversion av den funktionaliteten som presenteras i de tre optionsfilmerna från
Cerner finns sammanställd i dokumentet Kort beskrivning av de tre kommunala
optionema

Avtalsdokumentation

Avrop kommunala optioner Millennium (avtal Cerner Sverige AB)
Nedan finns ett exempel på en mall fiir avtal om avrop av Millennium. Just er

kommuns originalavtal finns bifogat till detta utskick i form av bilaga L Övriga
bilagor som länkats till är refererade dokument i avtalet Avrop kommunala optioner

Bilaga - tvlaU Avrop fornmunat Optm

Refererade bilagor i Avrop Kommunal Option

o Huvudavtal Cerner Sverige AB - VGR
Bilaea 0l Definitioner (lösenord;fum)
Bilaga 06 Test (lösenord;frm)
Bilaea l3 Pris (kommun)
Underbilaga 13-01. (.timpris kommun)
Bilaea 12 Optioner (kommunala)

Bilaga 20 Personuppgiftsbiträdesavtal ingår som en del i driftavtalet

s (7)
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Samverkansavta I med Västra Göta landsreg ionen
Nedan finns ett exempel på en rnall ftir samverkansavtal. Just er kommuns unika
originalavtal finns bifogat till detta utskick i form avbilaga2.

a Bilaga - Mall Samverkans avtal 2019 -06-12
. Bilaga I Samverkansmodell (under implementeringen)

o Underbilaea 0l-01. Timpriser

Vårdgivarwebben för fortsatt kommunikation
På VGR:s webbplats Vårdgivarwebben finns material kopplat till optionserdudandet
samlat. Det är också här nytt material om erbjudandet kommer att publiceras.

Materialet finns på sidan Underlag fiir beslut om kommunala optioner inom
FVM och innehåller information om:

o erbjudandet
o innehållet i optionerna
o tidplanen
o kommande informationsmöten och andra aktiviteter
o kontaktuppgifter
o frågor och svar

Länk till sidan: Underlas fiir beslut om ontioner inom FVM.
Eftersom denna sida främst vänder sig till kommunerna infiir awop av optioner är

den är inte synlig i menyer på Vårdgivarwebben.

Utöver det finns en allmän sida med övergripande information om det unika
samarbetet mellan VGR och kommunenta om framtidens vårdinformationsmiljö.
Sidan vänder sig till alla intresserade och är synlig i vänstermenyn under rubriken
Uppdrag och avtal på Vårdgivarwebben.

Länk till sidan: Kommunala optioner inom FVM.

Frågor och svar

Oppet Forum fredagar 9.00-9.30
Från och med fredagen den 16 augusti till och med den 22 november har
dialogforumet Öppet Forum FVM öppet varje fredag klockan 9.00-9.30. Perioden
fram till dess är Öppet Forum FVM precis som tidigare öppet jämna veckor. Vid
behov kan tiden fiirlängas. Där finns möjlighet att ställa frågor direkt till
representanter från VästKom och VGR. lnformation om hur du ringer for att delta
hittar du via VästKoms webbplats Öppet Forurn FVM.
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Din kommuns kontaktpersoner
Du kan även ställa frågor direkt till din kommuns utsedda kontaktpersoner ftir erbjudandet,
vilka de är hittar du på VästKoms webbplats. Liink till: Kontaktpersonet i din kommun

Vårdgivanuebben
Här kan du skriva och skicka in dina fiåeor till VGR
Vi besvarar dina frågor så fort vi kan. Generella frågor och svar publiceras på webbsidan.

Kontaktu ppgifter till VG R

Undertecknade handlingar i original sänds till

Framtidens vårdinformationsmiljö

Att: Cilena Rubinsson

Bergfotsgatan2A

43135 Mölndal

Ragnar Lindblad, Programrigare FVM

Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Pernilla Molin Nord, Avtalsansvarig FVfu1

Koncerninköp, Västra Götalandsregionen

Frågor om innehållet i detta utskick skickas till furn@vgregion.se

Bilagor bifogade detta utskick:
Bilaga: Samverkansavtal, VGR
Bilaga: Avtal avrop Millennium, Cerner Sverige AB
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Datum 2019-12-13

I (l)

Till Kommuner i Västra Götaland,
ansvariga kontaktpersoner ftir FVM i
kommuner

Komplettering av erbjudande:
Avropa optioner om gemensamt lT-stöd för hälso- och sjukvård i Västra
Götaland: Uppdaterade kostnadsestimat från Cerner och VGR samt ett nytt
datum för avrop 2020

Cerner har i samarbete med VästKom och VGR arbetat fram en ny strategi och uppskattade kostnader ftir
implementering per Option utifrån kommunstorlek, se länkade dokument (frarntagna av Cerner)

c Cerner - Strategi Jör att beräkna Implententering.skostnoel, Jäktorer (komntunala optiorte|
o Cemer - Upptlcterade estimat ew inrplamenteringsersättning (kontnunctls optioner)

VGR har i nära samarbete med VästKom genomitirt en licensöversyn och utredning av olika
tekniska miljöer inör att kunna tillgängliggöra Millenniumtjänsten ftir kommuner, utöver det
alternativ som är avtalat med Cerner. Framtagna alternativ är fortfarande under utredning.
Detaljer kring utredningen nås via denna länk (vi rekommenderar att verksamhet och IT läser
utredningen tillsammans).

Utredningen har resulterat i nya uppskattade kostnader ör drift, support och fiirvaltning per

användare. Kostnad per användare och år har efter utredningen minskat med ca 20 - 30 VD.

Kostnadsmodell och beräkning av kostnader är framtagna utifrån antaganden, som kan frrändras
i samband med hur enskilda kommuner awopar optionerna. Det finns ett Excel dokument
(Kostnadsuträkning kommun med egna priser) som varje kommun kan använda fiir att simulera
vad nya uppskattade kostnader innebär. Excel dokumentet finns på VästKoms samarbetsyta.
Utsedda kontaktpersoner från varje kommun, länk till kontaktpersoner, har åtkomst till denna
samarbetsyta. Mer information avseende åtkomst till samarbetsytan kan ges av Ann-Charlotte
Klar6n, VästKom. mail: arur-charlotte.klaren@)vastkorn.se

Kommunernas utsedda kontaktpersoner for FVM bjuds in till genomgång av Cerners
implementeringsersättning och uppskattade nya kostnader fran VGR med tillhörande presentation av olika
tekniska alternativ, se datum och tider nedan:

c 2019-12-17 Informationsmöte altemativ I kl 9-11 (VästKom kallar till mötet)
t 2019-12-18 Informationsmöte altemativ 2 kl.9-l I (VästKom kallar till mötet)
r Vid önskemål kommer fler tillfiillen att ges under j anuari 2020

VGR ser fram emot fortsatt samverkan och hoppas att denna information inklusive de informationstillfiillen
som VästKom kallar till, kommer att ge stöd inlor beslut om avrop av Optioner och att så många
kommuner som möjligt väljer att bli en del i samarbetet nred Framtiderrs vårdinfomrationsmiljö.

VGR och VästKorn har beslutat 2020-04-30 som senaste dag flor avrop av Optioner.

Frågor om detta utskick ställs till fvm@vgregion.se

Med vänliga hälsningar

Ragnar Lindblad, programägare FVM
Västra Götalandsregionen

Morrica Nilsson, FVM Externa intressenter
Västra Götalandsre gionen

Postadress:

Regionens Hus

462 80 Vänersborg

Besöksadress:

Östergatan 1

Vänersborg

Telefon:

010-441 00 00

Webbplats:

m,vgregion.se

E-posl:

post@vgregion.se
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2020-02-28

Till Kommuner i Västra Götaland

Prismodell avseende drift, förvaltning och support för kommuner i

Västra Götaland som avropar beslutade optioner från Cerner

tillhandahållet av Västra Götalandsregionen (VGR)

Västra Götalandsregionen ser fram emot det fortsatta samarbetet med VästKom och
kommunerna i Västra Götaland i framtagande av framtidens vårdinformationsmiljö med

invånaren/patienten i centrum med stor fiirhoppning att samtliga kommuner auopar beslutade

optioner avseende Millennium.

Under 2019 har ett forslag på avtal fiir Millenniumtjänsten tagits fram inom ramen for FVM-
programmet med aktivt deltagande från både VGR, VästKom, Kommunalftirbunden i
regionen och enskilda kommuner. Avtalet finns som ett utkast som är under fortsatt
utveckling. Som en bilaga till avtalet har underlag fiir VGR:s kostnader for drift, ftirvaltning
och support tagits fiam och presenteras nu som en prismodell fiir kommunerna. En utmaning
har varit att driftsmiljöns bestyckning har utretts tillsammans med Cerner parallellt med

framtagandet av prislistan.

Prismodellens underlag baserar sig på en uppskattad självkostnad på 30-45 miljoner kronor
utifrån det antal användare som tidigare uppskattats från kommunerna. Genom att sträva efter
total transparens mellan parterna och en ömsesidig vilja att effektivisera alla processer

kommer VGR att stå for riskerna och basera sitt pris på ca 30 miljoner kronor per år.

Takpriset ftir de ingående tjänstema fiir drift och fiirvaltning sätts till I 750 kronor per

användare och år och supporten till 250 kr per användare och år baserat på uppskattningen ett
ärende per användare och år i snitt.

Takpriset avser tillgängliggörandet av Millennium genom s k Publicerad app eller via ett

mobilt gränssnitt.

Priserna kommer att justeras årligen enligt VGR index efter att respektive kommun har
tecknat avtal. VGR kommer att på ett transparent sätt eftersträva så låga kostnader, och

därmed priser, som möjligt.

I bilaga 1 nedan beskrivs kortfattat de tjänster som omfattas. För en $rlligare beskrivning
hänvisas till det avtal som kommer att undertecknas inftir driftstart.

Med vänliga hälsningar

Ann-Sofie Lodin
Regiondirektör Västra Götalandsregionen
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Bilaga 1. Funktion som VGR tar fram fiir kommuner eller i samverkan med kommuner
inom ftirvaltning
Driftsmiljö inklusive nät och kommunikation

o Driftstjänster (Millennium, VMware, etc.)

o Livscykelhantering av ingående komponenter

r Kontinuerlighanteringinklusiveavbrottshantering
. Övervakning och publicering av störningsinformation
o Incidentrapporteringskedjor och samordning ör rapportering enligt GDPR och NIS-

direktivet
o Katastrofberedskap drift
o Hantering och planering av servicefiinster

o Kravhantering
o Utveckling
o Konfiguration

Tillsammans med processägare säkerställa att innehållet i Millenniumtjänsten stödjer de

processer den är till ör och tillsammans med processansvariga definiera forändringsbehov.

Följa upp KPIer fiir tjiinsten, kostnader och anviindarlicenser som tillhandahålls av VGR
inklusive hantering SLA.

Ätagande enligt uppsatta processer fiir anslutning, löpande frirvaltning och avslut.

Systematisk och riskbaserat informationssäkerhetsarbete.

IT-säkerhet
o Kontroll av hård- och mjukvarutillgångar
o Löpande sökning efter sårbarheter

o Underhåll av tjänsten ftir att säkerställa efterlevnad av underleverantörens

rekommendationer fiir att hantera identifierade sårbarheter

. Övervakning av lösningens olika komponenter

o Analys av händelser ör att upptäcka oönskade händelser och beteenden

. Skydd mot skadlig kod

. Kryptering av data vid lagring och överfiiring
o Säkerhetskopiering och validering av säkerhetskopia

o Segmentering av hårdvara, nätverk och konton
o Kontrollfunktion och rapportering (Sambi)

Funktion som VGR tar fram fiir kommuner eller i samverkan med kommuner inom support

o Incidenthantering andra linjens support
o Incidentrapporteringtillmyndighet
. Problemhantering
o Felsökning och felavhjälpning
o Hantering och kommunikation enligt SPOC

o Hantering av lT-larm
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSIISTA

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen 2020-04- 1 5

ARENDE 15 Dnr KS 20L9/179

Redovisning av kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.

Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2019.

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-24, 5 53.
o Redovisning av erhållet partistöd 2019 (C)
o Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KIM)
r Redovisning av erhållet partistöd 2019 (L)
r Redovisning av erhållet partistöd 2019 (M)
o Redovisning av erhållet partistöd 2019 (MP)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (S)
o Redovisning av erhållet partistöd 2019 (SD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (V)
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, S 110.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 83.

BILAGA
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Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
29

S 83 Dnr KS 20L9/t79

Redovisning av kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt paftistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.

Samtliga paftier har lämnat in redovisningar för 2019.

Beslutsunderlag

o KommunfullmäKiges beslut 20L9-04-24, S 53.
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (C)
o Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KIM)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (L)
r Redovisning av erhållet partlstöd 2019 (M)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (MP)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (S)
o Redovisning av erhållet partistöd 2019 (SD)
r Redovisning av erhållet partistöd 2019 (V)
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, S 110.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige godkänner samtliga partiers redovisning av paftistöd 2019.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Ju Utdragsbestyrkande
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
4

S lt.O Dnr KS 20191L79

Redovisning av kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år,

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt paftistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.

Samtliga paftier har lämnat in redovisningar för 2019,

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-24, 5 53.

. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (C)
r Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KIM)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (L)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (M)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (MP)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (S)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (SD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (V)
. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers
redovisning av paftistöd 2019,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Omedelbar justering

organ E DanielJensen

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde

<__--^
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Annika Wennerblom
T.f, kommunchef

Beslutet skickas till
Samtliga partiers gruppledare

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltningen

Datum Diarienummer
2020-03-20 KS20r9lr79

Ingrid Engqvist
Chefssekreterare
0530-181-04
Ingrid.engqvist@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2019 - redovisningar

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet

har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars

nästkommande år.

Samtliga paftier har lämnat in redovisningar för 2019.

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 20L9-04-24, g 53

. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (C)
o Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KIM)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (L)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (M)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (MP)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (S)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (SD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2019 (V)

Postadress
Melleruds kommun
Kom mu nstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488103



MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

. Redovisning
r Redovisning
r Redovisning
r Redovisning
r Redovisning
r Redovisning
r Redovisning
r Redovisning

SAM MANTRADES PROTOKOLL
Sammantrödesdatu m

2019-04-24
sida
L4

ss3 Dnr KS 2AI9/779.1A4

Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019

Kommu nfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt
partistöd for 2019:

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr

Sammanfattn ing av ärendet

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för
kommunalt partistöd ienlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 5.
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband
rned införandet av redovisningsrutiner. En mottagare av partistöd ska årligen lämna
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska låmnas till kommunstyrelsen senast
den 31 mars nästkommande år.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av
kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Beslutsunderlag
. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 2Ot4-

2018
av erhållet partistöd
av erhållet partistöd
av erhållet partistöd
av erhållet partistöd
av erhållet partistöd
av erhållet partistöd
av erhåtlet partistöd
av erhållet partistöd

2018 (
2018 (
2018 (
2018 (
2018 (
2018 (
2018 (
2018 (

c)
KD)
KrM)
L)
M)
MP)
s)
SD)

ilk el"{#*)
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammantrådesdatum
2019-04-24

sida
15

r Redovisning av erhållet partistöd 2018 (V)
. Arbetsutskottets beslut 20L9-O4-A9, 5 111.
r Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, 5 82.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande;

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt
partistöd för 2Al9:

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr

Beslutsgång

Ordföranden frågar på forslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till
Samtli ga partigruPPledare
Processledaren
Ekonom kommu nstyrelseförva ltni ngen

Justerandes sign""il&'"#w{
tJ

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSTISTA

2020-04- 1 5

Äneruor ro Dnr KS 2o2olt75

Utbetalning av kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt paftistöd för 2020

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige,
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2019.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07,5 111.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 84,
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
30

S 84 Dnr KS 20201175

Utbetalning av kommunalt paftistöd i Melleruds kommun2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2020:

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr

Kommunpaftiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger

vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet

har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars

nästkommande år.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige.

Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2019.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.
o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 111.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistödför 2020:

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄPCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
31

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Ju Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
5

s 111 Dnr KS 20201175

Utbetalning av kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2020:

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger

vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet

har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin'

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars

nästkommande år,

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige.

Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2019.

Beslutsunderlag

r Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande

utbetalningar av kommunalt partistöd för 2020:

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr

Justerandes s Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-07

sida
5

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

nielJensenn

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm unstyrelseförvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-03-19 K520201t75

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
t (2)

Kommunstyrelsen

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2020 - utbetalningar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2020:

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr

Kommunpaftiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr

Miljöpaftiet i Mellerud (MP) 13 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr

Sammanfaftning av ärendet

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2019,

Postadress
Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488111
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MELLERUDS
KOMMUN

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skiekas

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförualtningen

Datum Diarienummer
2020-03-19 K520201175

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

Sida

2 (2)

Beslutsunderlag

. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 20L9-2022.
r Uträkning2020
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Uträkning av paftistöd för 2020

Partistödet består av ett grundstöd på 6 000 kronor per parti och år och ett mandatstöd på 7 000

kronor per mandat och år.

Pafti Paftistöd Grundstöd Mandatstöd

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr 6 000 kr 6x7000kr 42000kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 6 000 kr 2x7000kr 14000kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 6 000 kr 2x7000kr 14000kr

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 6 000 kr 1x7000kr 7000kr

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 6 000 kr 4x7000kr 28000kr

Miliöoartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr 6 000 kr 1x7000kr 7000kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S) 62 000 kr 6 000 kr Bx7000kr 56000kr

Sveriqedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 6 000 kr 6x7000kr 42000kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 6 000 kr 1x7000kr 7000kr
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MELLERUDS KOMMUN KOM M UNAL FORFATTNINGSSAM LIN G Flik
Titel

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod
20L9-2022

Fastställd av KF 5 51 Den 24 april 2019 Sida
1:1Ersätter Utbytt den Siqn

1 E Rätt till partistöd
Det kommunala partistödet i Melleruds kommun betalas ut till partier som är
representera i kommunfullmåktige enligt 4 kap. 29 $ Kommunallagen (20L7:725).

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Partistöd får bara tilldelas ett lokalt parti som har sitt säte och verksamhet i Melleruds
kommun och som är en juridisk person.

2 $ Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av ett grundstöd, 6 000 kronor per parti och år, samt ett
mandatstöd , 7 AOO kronor per mandat och år.

3 $ Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt
4 kap. 31 5 (2017:725).

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31
mars nästkommande år.

4 g Adig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen iförskott under april månad efter beslut av
kommunfullmäktige enligt 4 kap 32 g (2OL7:725). Om redovisning inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande
år.
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n 2020-04- 1 5

ARENDE 17

Redovisning av obesvarade motioner

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta

Sammanfattning av ärendet

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

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion Inlämnad
av

Dnr Inkom Beslut om
redovisninq

Uppdrag till

Motion om att det ska
bli avgiftsfritt att
lämna sopor för
privatpersoner vid
Hunnebyns åter-
vinningscentral samt
att öppettiderna ses
över för ökad
tillgänglighet

Anette
Levin (L)

K520171464 2017-08-15 2017-r2-r9 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om att uppföra
en fast scen vid
parken P D Lund-
grensgatan/Bergs-
gatan

Anette
Levin (L) KS20L7l46s 2017-08-15 2017-12-19 Samhälls-

byggnads-
chefen

Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun
ska ha ansvar för fler
än 25 medarbetare

Roland
Björndahl
(M)

KS 20171733 2017-t2-20 20rB-02-20 HR-chefen

Motion om plan för
uWecklingen av lek-
och aktivitetsplatser

Daniel
Jensen
(KD)

KS 2018/12s 20LB-02-20 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-04-15

Motion Inlämnad
av

Dnr Inkom Beslut om
redovisninq

Uppdrag till

Motion om extra kärl
för trädgårdsavfall
under sommar-
månaderna

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018/341 2018-0s-15 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om motions-
slinga med hinder-
bana i Sunnanåskogen

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018/383 2018-06-07 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om att utreda
möjligheterna att
inrätta/bygga ett
säkert och tryggt sätt
att ta sig över E45
och Rv 166

Jörgen
Eriksson
(KrM)

KS 2018/519 2018-08-27 Maj 2019 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om att öka
föreningsaktiviteten
hos barn och unga i

Mellerud

PåI

Magnussen
(v)

KS 2020/9s 2020-02-14 2020-06-09 Folkhälso-
strategen

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, g 94.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 93,

116



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
4L

se3

Redovisning av obesvarade motioner

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta

Sammanfattning av ärendet

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

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion Inlämnad
av

Dnr Inkom Beslut om
redovisning

Uppdrag till

Motion om att det ska
bli avgiftsfritt att
lämna sopor för
privatpersoner vid
Hunnebyns åter-
vinningscentral samt
att öppettiderna ses
över för ökad
tillgänglighet

Anette
Levin (L)

KS 20171464 2017-08-15 20L7-L2-19 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om att uppföra
en fast scen vid
parken P D Lund-
grensgatan/Bergs-
gatan

Anette
Levin (L) KS Z0L7l46s 2017-08-15 20L7-12-19 Samhälls-

byggnads-
chefen

Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun
ska ha ansvar för fler
än 25 medarbetare

Roland
Björndahl
(M)

KS20L7/733 20L7-t2-20 20r8-o2-20 HR-chefen

Motion om plan för
utvecklingen av lek-
och aKivitetsplatser

Daniel
Jensen
(KD)

KS 2018/125 2018-02-20 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
42

Motion Inlämnad
av

Dnr Inkom Beslut om
redovisninq

Uppdrag till

Motion om extra kärl
for trädgårdsavfall
under sommar-
månaderna

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018/341 2018-0s-15 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om motions-
slinga med hinder-
bana i Sunnanåskogen

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018/383 2018-06-07 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om att utreda
möjligheterna att
inrätta/bygga ett
säkeft och tryggt sätt
att ta sig över E45
och Rv 166

Jörgen
Eriksson
(KrM)

KS 2018/s19 20L8-O8-27 Maj 2019 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om att öka
föreningsaktiviteten
hos barn och unga i

Mellerud

PåI

Magnussen
(v)

KS2020l9s 2020-02-14 2020-06-09 Folkhälso-
strategen

nJ

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, 5 94.

Förclag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta

Beslutsgång

Ordförande frågar på forslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utdragsbestyrka nde
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MELTERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

sida
t4

se4

Redovisning av obesvarade motioner

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska foftsätta

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid

fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har

beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 $ bör motion beredas så att fullmäktige

kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts, Om beredningen inte kan

avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.

Följande motioner anmäls som obesvarade:

n

Motion Inlämnad
av

Dnr Inkom Beslut om
redovisninq

Uppdrag till

Motion om att det ska
bli avgiftsfritt att
lämna sopor för
privatpersoner vid
Hunnebyns åter-
vinningscentral samt
att öppettiderna ses
över för ökad
tillgänglighet

Anette
Levin (L)

K520t71464 2017-08-15 2017-r2-L9 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om att upPföra
en fast scen vid
parken P D Lund-
grensgatan/Bergs-
gatan

Anette
Levin (L) KS20L7l46s 2017-08-15 2017-LZ-Lg Samhälls-

byggnads-
chefen

Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun
ska ha ansvar för fler
än 25 medarbetare

Roland
Björndahl
(M)

KS20L7/733 2017-12-20 20tB-02-20 HR-chefen

Motion om plan for
utvecklingen av lek-
och aktivitetsplatser

Daniel
Jensen
(KD)

KS 2018/12s 2018-02-20 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

sida
15

Motion Inlämnad
av

Dnr Inkom Beslut om
redovisning

Uppdrag till

Motion om extra kärl
för trädgårdsavfall
under sommar-
månaderna

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018i341 2018-05-15 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om motions-
slinga med hinder-
bana i Sunnanåskogen

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018/383 2018-06-07 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

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

och Rv 166

Jörgen
Eriksson
(KrM)

KS 2018/519 z0rB-08-27 Maj 2019 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om utbildning
av politiker och
anställda i Mellerud i

frågor gällande
mänskliga rättigheter

PåI

Magnussen
(v)

KS 2019/396 2019-07-L9 2019-10-15 Kommun-
chefen

Motion om att
uppdatera kom-
munens personal-
försörjningsplan

Michael
Melby (S)
Marianne
Sand
Wallin (S)

KS 2019/501 2019-10-16 Februari
2020

HR-chefen

Motion om att öka
föreningsaktiviteten
hos barn och unga i

Mellerud

PåI

Magnussen
(v)

KS 2020/9s 2020-02-14 2020-06-09 Folkhälso-
strategen

Förslag till beslut på sammanträdet

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

beslutar att beredningen ska fortsätta.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

sig Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-t5

ARENDE 18

Redovisning av obesvarade medborgadörslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfaft ning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.

Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden iapril och oktober.

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:

Medborgatförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgaförslag om lekplats i

Dals Rostocks tätort tillgängligt
för allmänheten daqtid

Paula
lacobsson

K520171327 2017-06-08 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om att en

rykelbana byggs från Mellerud
till Håverud

Ulf Claesson KS 20171636 2017-IL-rc Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

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

Merja Voimäki KS 2018/1s4 2018-03-07 Överlämnad för
besvarande till
socialnämnden

Medborgarförslag om
hundrastgård i Mellerud

Maria Ihr6n KS 2018/170 2018-03-09 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om en större
hundrastgård i Mellerud

Carina
Bengtsson

KS 2018/213 20LB-03-27 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

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

Lennart Tysse KS 2018/218 2018-03-28 Overlämnad till
tör besvarande av
socialnämnden
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u n styrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-o4-15

Medborgadörslag Inlämnad av Dnr lnkom Status

Medborgarförslag om skyltar
på de mest cykeltrafikerade
vägarna för att påminna bilister
att de behöver visa mer hänsyn
för de oskyddade cyklisterna

Jesper
Andersson

KS 20L81342 2018-05-15 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
papperskorg vid konstgräs-
planen

Lennart Nor6n KS 2018/3ss 20LB-05-24 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kropperjälls hotell och
vandrarhem och Kropperjälls
barnstuga i Dals Rostock

Dan Pettersson KS 2018/360 2018-05-28 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
tarthinderpåPDLund-
qrensqatan i Mellerud

Inger Claesson KS 2018/49s 2018-08-14 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i

Äsensbruk

Valentina
Berisha

KS 2018/s69 2018-09-25 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgarförslag om utökade
öppettider på Hunnebyns
återvinninqscentral

Carina Blad-
Eriksson

KS20t9l677 2018-11-12 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgaförslag om utökad
hundrastgård i området mellan
Viaduktgatan - Storgatan -

lärnväqsgatan i Mellerud

lngvar Lisius KS20L9l67 2019-02-L4 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om att byta
ut Kroppefjällsfilmen på

biblioteket mot den nya digitala
och uppdaterade versionen

Kent Larsson KS 2019/1Bs 2019-04-01 Överlämnad till
för besvarande av
kultur- och
utbildninqsnämnden

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

Christina
Ericsson

KS 20191216 20L9-04-L0 Överlämnad till
För besvarande av
socialnämnden

Medborgaförslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid
Södergatan i Mellerud

Mona Skoogh KS20L9l34t 2019-06-1 1 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om utegym i

Sunnanå

Lars-Göran
lohansson

KS 2019134s 20t9-06-20 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-L5

Medborgaförslag llnlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

Jesper
Lundquist

KS 20191416 2019-08-19
Utreds av
kommunstyrelse-
törualtningen

Fledborgarförslag om åtgärder
på Råggatan i Mellerud

lvuonn" o.h
lsteeran
lMårtensson

KS2019/443 2019-09-06 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om att öka
demokratin och förståelsen
om EU l"

rie Dahlin KS 2019/460 z0L9-09-L7 Utreds av
kommunstyrelse-
lörualtninqen

Medborgaförslag om att
kartlägga ödehus på landet

l*"

l*"

rl-Ivar
rlsson

KS20L9/547 2019-11-06
Utreds av
kommunstyrelse-
lörualtningen

Medborgarförslag om
uppgradering av utrustning i

Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i

kommunhuset

ngvar Lisiusl' KS 2019/568 2019-11-13 Utreds av
kommunstyrelse-
förualtningen

Medborgaförslag om belysning
över stora bron i Håverud

ohnny Persson KS 2019/636 20L9-L2-16 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

[4edborgarförslag om
lörsäljning av mottaget
material vid återvinnings-
stationen Hunnebyn

lnicnaro

lolausson

KS 202016 2020-01-03 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

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

lcrirtiun

lnno"r*on

K52020163 2020-07-29 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, 5 95.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 9 94
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO TSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

sida
16

s9s

Redovisning av obesvarade medborgadörslag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,

överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är

principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap

S 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som

kommer att handlägga ärendet.

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget

väcktes.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgaförslag som

kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Följa nde medborgarförslag a nmä ls som obesvarade :

Medborgadörslag Inlämnad av Dnr tnkom Status

Medborgarförslag om lekplats i

Dals Rostocks tätort tillgängligt
tör allmänheten dagtid

Paula
lacobsson

KS20L7l3Z7 2017-06-08 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om att en

rykelbana byggs från Mellerud
till Håverud

Ulf Claesson KS 20L71636 2017-11-10 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Fledborgarförslag om att
vårdnadsutredningar,
gällande att statistik över
utredningarnas förslag ska

Las fram och publiceras

Merja Voimäki KS 2018/154 2018-03-07 Överlämnad för
besvarande till
socialnämnden

Medborgarförslag om
hundrastgård i Mellerud

Maria Ihr6n KS 2018/170 2018-03-09 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om en större
hundrastgård i Mellerud

Carina
Bengtsson

KS 2018/213 20rB-03-27 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

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

Lennart Tysse KS 2018/218 2018-03-28 Överlämnad till
För besvarande av
socialnämnden

sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

sida
L7

Medborsaförslas Inlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgarförslag om skyltar
på de mest cykeltrafikerade
vägarna för att påminna bilister
att de behöver visa mer hänsyn
lör de oskyddade cyklisterna

)esper
Andersson

K520t81342 2018-05-15 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgalförslag om
papperskorg vid konstgräs-
planen

Lennart Nor6n KS 2018/3ss 2018-05-24 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafi k
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuqa i Dals Rostock

Dan Pettersson KS 2018/360 2018-05-28 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

N4edborgarförslag om
FafthinderpåPotund-
grensgatan i Mellerud

Inger Claesson KS 2018/49s 2018-08-14 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

N4edborgarförslag om
hastighetsbegränsning i

Äsensbruk

Valentina
Berisha

KS 2018/569 2018-09-25 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Fledborgalförslag om utökade
öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral

Carina Blad-
Eriksson

KS20t9l677 2018-11-12 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om utökad
hundrastgård i området mellan
Viaduktgatan - Storgatan -

lärnväqsqatan i Mellerud

Ingvar Lisius K52019167 20t9-02-L4 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om att byta
ut Kroppefjällsfi lmen på

biblioteket mot den nya digitala
och uppdaterade versionen

Kent Larsson KS 2019/185 2019-04-01 överlämnad till
för besvarande av
kultur- och
utbildninqsnämnden

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

Christina
Ericsson

KS20191216 2019-04-10 Överlämnad till
tör besvarande av
socialnämnden

Medborgaförslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid
Södergatan i Mellerud

Mona Skoogh KS20L9l34L 2019-06-11 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgaförslag om utegym i

Sunnanå

Lars-Göran
lohansson

KS 2019/34s 2019-06-20 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

n Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

sida
18

Medborqalförslas Inlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgaförslag om
motorcrossbana i Mellerud

lesper
Lundquist

KS 2019/416 2019-08-19
Utreds av
kommunstyrelse-
lörualtningen

Medborgarförslag om åtgärder
på Råggatan i Mellerud

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

K520191443 2019-09-06 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om att öka
demokratin och förståelsen
om EU

Marie Dahlin KS 2019/460 2019-o9-L7 Utreds av
kommunstyrelse-
lörvaltninqen

Medborgarförslag om att
kartlägga ödehus på landet

Karl-Ivar
Karlsson

KS20r9ls47 2019-11-06
Utreds av
kommunstyrelse-
[örvaltninqen

Medborgaförslag om
uppgradering av utrustning i

Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i

kommunhuset

Ingvar Lisius KS 2019is68 2019-11-13 Utreds av
kommunstyrelse-
förualtningen

Medborgarförslag om belysning
över stora bron i Håverud

Johnny Persson KS 2019/636 20t9-12-L6 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om
lörsäljning av mottaget
material vid återvinnings-
stationen Hunnebyn

Richard
Olausson

K5202016 2020-01-03 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om att en

lampa sätts upp på yttre
båtrampen i Sunnanå hamn

Cristian
Andersson

K52020/63 2020-0L-29 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄO CS PNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
43

5e4

Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap

5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som

kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt, Redovisningen ska göras på

fullmäktiges ordinarie sammanträden iapril och oktober.

Följa nde med borgarförslag anmä ls som obesva rade :

Medborgaförslag lrnlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgaförslag om lekplats i

Dals Rostock tätort tillgängligt
för allmänheten dagtid

lpuutu

Iacousson

KSZOr71327 2017-06-08 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

lf ClaessonMedborgaförslag om att en

rykelbana byggs från Mellerud
till Håverud

t,

I

K520171636 2017-IL-LO Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

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

Merja Voimäki KS 2018/1s4 2018-03-07 Överlämnad för
besvarande till
socialnämnden

Medborgaförslag om
hundrastgård i Mellerud l"

ria Ihr6n KS 2018/170 2018-03-09 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om en större
hundrastgård i Mellerud

lc.rinu

laenotsson

KS 2018/213 20tB-03-27 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

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

Lennaft Tysse KS 2018/218 2018-03-28 Överlämnad till
lör besvarande av
socialnämnden

sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO ESP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
44

Medborgaförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgarförslag om skyltar
på de mest cykeltrafikerade
vägarna för att påminna bilister
att de behöver visa mer hänsyn
för de oskyddade cyklisterna

Jesper
Andersson

KS 2018/342 2018-05-15 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
papperskorg vid konstgräs-
planen

Lennart Nor6n KS 2018/35s 2018-05-24 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuga i Dals Rostock

Dan Pettersson KS 2018/360 2018-05-28 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgaförslag om
farthinderpåeotund-
grensgatan i Mellerud

Inger Claesson KS 2018/495 2018-08-14 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i

Äsensbruk

Valentina
Berisha

KS 2018/s69 2018-09-25 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om utökade
öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral

Carina Blad-
Erikssotr

KS 20181677 2018-11-12 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om utökad
hundrastgård i området mellan
ViaduKgatan - Storgatan -
lärnvägsgatan i Mellerud

Ingvar Lisius KS20L9/67 20L9-02-14 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om att byta
ut Kroppefjällsfilmen på

biblioteket mot den nya digitala
och uppdaterade versionen

Kent Larsson KS 2019/185 2019-04-01 Överlämnad till
för besvarande av
kultur- och
utbildningsnämnden

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

Christina
Ericsson

KS20t9/ZL6 2019-04-10 Överlämnad till
för besvarande av
socialnämnden

l4edborgarförslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid
Söderqatan i Mellerud

Mona Skoogh KS 2019/341 2019-06-1 1 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om utegym i

Sunnanå

Lars-Göran
lohansson

KS 2019/34s 2019-06-20 Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
45

Medborgatförslag llnlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

ir"ro",,

Itunoauist

KS 2019/416 2019-08-19
Utreds av
kommunstyrelse-
förvaltningen

Medborgarförslag om åtgärder
på Råggatan i Mellerud

iyuonn" o.h
lsteeran
lMårtensson

K520191443 2019-09-06 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om att öka
demokratin och förståelsen
om EU l"''"

Dahlin KS 2019/460 20L9-09-L7 Utreds av
kommunstyrelse-
förvaltningen

Medborgarförslag om att
kartlägga ödehus på landet

l*.

l*u

rl-Ivar
rlsson

KS2AL9l547 2019-11-06
Utreds av
kommunstyrelse-
förvaltninqen

Medborgarförslag om
uppgradering av utrustning i

Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i

kommunhuset

Ingvar Lisius KS 2019/s68 2019-11-13 Utreds av
kommunstyrelse-
förualtningen

Medborgarförslag om belysning
över stora bron i Håverud

["n"'

Persson KS 2019/636 z0r9-L2-L6 Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

kledborgarförslag om
Försäljning av mottaget
material vid återvinnings-
stationen Hunnebyn

lni.nura

lolausson

KS 2020/6 2020-01-03

l4edborgarförslag om att en
lampa sätts upp på yttre
båtrampen i Sunnanå hamn

KS 2020/63 2020-oL-29

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, 5 95.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen'

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-15

Änrnoe rg

Redovisning av besvarade medborgaförslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Följa nde med borgarförslag a nmä ls som besva rade :

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, 5 96.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 95,

Medborgatförslag Inkom Beslut

KS 2018/s86

Medborgarförslag om att celebrera
lidigare fullmäktigen genom namn, årtal,
Foto etc i plenisalen i Tingshuset

2018-10-02

Kommunstyrelsen beslutade den
12 februari 2020 att bifalla
Förslaget genom att plaketten sätts
upp i lämpligt grupprum.

KS 2018/7s0

N4edborgarförslag om seniorkoft i hela
reqionen för pensionärer över 65 år

2018-12-18
Kommunstyrelsen beslutade den
16 oktober 2019 att avslå förslaget.

KS20L9ls97

Medborgarförslag om gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer
65+

2019-tr-28

Kommunstyrelsen besl utade den
16 oktober 2019 att anse förslaget
besvarat.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
46

ses

Redovisning av besvarade medborgaförslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,

överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte

överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.

Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa besvarade medborgadörslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Följande medborgarförslag anmäls som besvarade :

Beslutsunderlag

e Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, 5 96.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Medborgarförslag lrn*o,n leeslut

2018/s86

Cborgarförslag om att celebrera
gare fullmäktigen genom namn, åtal,
l etc i plenisalen iTinqshuset

1B-10-02

z0L8l7s0

Cborgarförslag om seniorkort i hela
ionen för oensionärer över 65 år

18-12-18
l*o*run.arrelsen beslutade den

It6 oktober 2019 att avslå förslaget.

I

K520191597

Medborgarförslag om gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer
65+

20t9-Lr-28

beslutade den
oktober 2019 att anse förslaget

rat.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

sida
19

se6

Redovisning av besva rade medborga förslag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen'

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,

överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet,

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte

överlåtas (se KL 3 kap g 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om

vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet'

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oKober.

Följande medborgaförslag anmäls som besvarade:

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Medborgarförslag m Beslut

KS 2018/s86

N4edborgarförslag om att celebrera
lidigare fullmäktigen genom namn, åfta|,
loto etc i plenisalen iTingshuset

10-02

Kommunstyrelsen beslutade den
12 februari 2020 att bifalla
förslaget genom att plaketten sätts
upp i lämpligt grupprum.

KS 2018/7s0

N4edborgaförslag om seniorkoft i hela

regionen för pensionärer över 65 år

12-18
Kommunstyrelsen beslutade den
16 oktober 2019 att avslå förslaget.

KS20L9ls97

Medborgarförslag om gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer

65+

19-11-28

Kommunstyrelsen beslutade den
16 oKober 2019 att anse förslaget
besvarat,

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-1s

ÄRenor zo Dnr KS 20201176

Avsägelse av föftroendeuppdrag som |edamot i arvodesberedningen
och ersättare i valberedningen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Gert Lund (SD) befrias från sina förtroendeuppdrag som
ledamot i aruodesberedningen och ersättare i valberedningen,

Sammanfattning av ärendet

Gert Lund (SD) har den 20 mars 2020 avsagt sig föftroendeuppdragen som ledamot i

a rvodesberedn i ngen och ersätta re i va I bered n i ngen.,

Beslutsunderlag

. Gert Lunds avsägelse.
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Jag Gert Lund säger upp min plats som ordinarie
arvodesberedningen å även min plats som ersättare
valberedningen C /)a ll1A# d.,'*wd-

2020 -03- 2 0

KO UMM N
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-15

Änrruoe zr Dnr KS 20201257

Avsägelse av föftroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. Reine Hassel (SD) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Reine Hassel (SD).

Sammanfattning av ärendet

Reine Hassel (SD) har den 14 april2020 avsagt sig förtroendeuppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige,

Beslutsunderlag

o Reine Hassels avsägelse.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSTISTA

2020-04-15

ARENDE 22 Dnr KS 2020129

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ahmed Mahmoud (MP) till ny ersättare i

kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Sofia Larsson (MP) den 14 januari 2020 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen.

Då Mohamed Mahmoud (MP) har utsetts till ny ledamot ska kommunfullmäktige utse en ny
ersättare.

137



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-L5

ARENDE 23 Dnr KS 20201t76

Kompletteringsval av ny ledamot i aruodesberedningen

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Rexefjord (SD) till ny ledamot i arvodesberedningen

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Gert Lund (SD) den 20 mars 2020 avsagt sig uppdraget som ledamot i

aruodesberedningen ska kommunfullmäktige utse en ny ledamot.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-15Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

ARENDE 24 Dnr KS 20201L76

Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Desiree Kingsson-Edhborg (SD) till ny ersättare i

valberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Gert Lund (SD) den 20 mars 2020 avsagt sig uppdraget som ersättare i
valberedningen ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-15

Änrruor zs

Nytillkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att motion/motionerna får läggas fram och överlämnar dem till
kommunstyrelsen för beredning,

Sammanfattning av ärendet
Inlämnad av

Michael Melby (X)
Marianne Sand Wallin (S)
Thomas Hagman (S)

Beslutsunderlag

o Motion.

Motion om att hela Äsensbruk ska leva.
Dnr KS 2020/250
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Motion

MELLERUDS KOMMUN
lGm mu nstyrelsekönto ret

20?0 -0{- 0'g

Hela Äsensbruk ska leva

Socialdemokraterna i Mellerud har uppmärksammat flera uttalanden ifrån personer i ansvarig

ställning och ifrån våra medlemmar och sympatisörer att det finns en oro kring den framtida

utvecklingen av samhället Åsensbruk med omnejd. Den politiska majoriteten talar om en framtida

utveckling i den centrala delen av Mellerud samt stora satsningar i området kring Håverud. Det är

riktiga satsningar, men det senaste årets utveckling i Åsensbruk med omnejd, när de 6 partierna i nya

majoriteten styr pekar på att befolkningen åter minskar, bostäder överges och den kommunala

servicen i området börjar ifrågasättas.

Vi Socjaldemokrater anser att detta är fel väg att gå och att kommunen ska ta initiativ till ett lokalt

utvecklingsprogram för Äsensbruk med omnejd.

programmet ska beskriva förutsättningarna för att kunna vända befolkningsutvecklingen i området

och göra Åsensbruk till ett av de områden inom kommunen som vi med stolthet ska kunna

rekommendera människor att både bo kvar och flytta till. Programmet ska vara realistiskt visionärt

och ta tillvara det som är typiskt för bygden, i kombination med att uWeckla ett modernt samhälle

med ny teknik för kommunikation, klimat och pedagogik.

Socia ldemokraterna i Mellerud föreslår komm u nfullmäktige att besl uta :

r Att kommunen tar fram ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd som kan beslutas

i kommunfullmäktige senast under vären2O22

. programmet ska analysera de socioekonomiska förutsättningarna och hur vi motverkar att

Äsensbruk blir ett socialt utsatt område

r programmet ska innehålla hur kommunen säkerställer lokal social service i form av förskola,

skola, äldreomsorg och ett mindre lokalt servicekontor

o programmet ska innehålla hur kommunen ska locka yrkesverksamma att bosätta sig i

Äsensbruk med omnejd med stöd av attraktiva bostäder och en infrastruktur som på allvar

medger dagpendling till näraliggande arbetsmarknadsregioner'

o programmet ska ange en för kommunen långsiktig finansiell investeringsplan.

För Socia ldemokraterna

Michael Melby, 2e vice ordförande Kommu nstyrelsen

, ? c*]-t" ,i/.-. ...-.\\
't/n i,-t\ LL

t' - \,-.- 4L

Ma ria nne Sand Wa llin, ordföra nde Socia ldemokraterna
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförvaltn i ngen

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-04-15

ÄRrnpr zz

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2019. Dnr 2020/225.
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