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§ 270  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Islamiska föreningen 
Ordförande informerar om aktuella frågor kring islamiska föreningen. 

• Önskemål om röjning av markområden i Upperud 
Ordförande informerar om skrivelse om röjning av sly i Upperud. 

• Klagomål mot fiskodling i Håverud 
Ordförande informerar om skrivelse om hantering av fiskrens vid fiskodling  
i Håverud. 

• Nuntorps naturbruksskola 
Daniel Jensen (KD) informerar om ansökan om medel till en förstudie om 
Nuntorps framtid och om olika organisationers arbete kring detta. 

• Möten om integrationsprojekt i Dals Rostock 
Daniel Jensen (KD) informerar om Leaderprojekt kring integrationsprojekt 
och olika problem med bostäder och praktikplatser. 

• Gasstation 
T.f. kommunchefen lämnar aktuell information om pågående planer på 
etablering av gasstation i Mellerud. 

• Sunnanårestaurangen/stenmagasinet 
T.f. kommunchefen informerar om uppsägningar av avtal kring restaurangen  
och stenmagasinet i Sunnanå hamn och planer på ny upphandling. 

• Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor  
46 ungdomar har idag PUT eller är under asylprövning. Fem ungdomar kommer  
att fylla 18 under asylprocessen och dessa kan bli aktuella för överflyttning till 
asylboende för vuxna. Blir de placerade i Vänersborg och då kan de fortsätta att 
gå i skola i Mellerud. HVB-boendet Blåklinten kan göras om till s.k. stödboende. 

• Socialnämndens ekonomi 
Socialchefen lämnar en aktuell rapport om socialnämndens ekonomi. 

• Handläggning av försörjningsstödsansökningar 
Socialchefen informerar om planer på automatisering av handläggning av 
försörjningsstödsansökningar. 
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• Utbildning i nya Kommunallagen och nya Förvaltningslagen. 
Verksamhetsutvecklaren informerar om förslag på utbildningsdagar under  
hösten 2017. Bestäms att boka den 15 september 2017. 
 

• Ny styrmodell för Melleruds kommun 
Verksamhetsutvecklaren informerar om att förslag till styrmodell finns  
tillgänglig för synpunkter.  
 

• Trygghetsförening 
Daniel Jensen (KD) Jörgen Eriksson (KIM) informerar om att en grupp som 
startats upp för att åka runt i kommunen och rapportera misstänkta händelser 
till Securitas och öka säkerheten i samhället.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 271 Dnr KS 2017/245.011   
 
Remissvar angående Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljö-
målen 2017-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvar angående Utmaningar för  
ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2017-2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har från Länsstyrelsen fått Utmaningar för ett hållbart  
Västra Götaland- förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020  
på remiss. 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram 
förmiljömålen och föreslår i remissen åtgärder inom fyra utmaningar för Västra 
Götaland: 

• Minskad klimatpåverkan och ren luft 
• Hållbar användning av vattenmiljöer 
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 
• God boendemiljö och hållbar konsumtion 

För varje utmaning synliggörs vilka miljömål och vilka globala mål inom Agenda 
2030 som gynnas av de föreslagna åtgärderna. Programmet har tagits fram av 
Länsstyrelsen och skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen och 
syftar till att vägleda och ge stöd för prioriteringar samt stimulera till ökad 
samverkan lokalt och regionalt. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens remisshandling Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland- 
förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020. 

• Förslag till remissvar från Dalslands miljö- och energikontor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvar 
angående Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 enligt föreliggande förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
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§ 272 Dnr KS 2017/368.435   
 
Remissvar angående förslag till nationellt åtgärdsprogram för 
flodpärlmussla 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvar angående förslag till Nationellt 
åtgärdsprogram för flodpärlmussla enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Åtgärdsprogrammet för flodpärlmussla innehåller en kortfattad kunskapsöversikt 
och presentation av angelägna åtgärder under 2017–2021 för att i Sverige förbättra 
rådande bevarandestatus för flodpärlmussla. Åtgärderna samordnas mellan olika 
intressenter, vilket får till följd att kunskapen om och förståelsen för arten eller 
naturtypen ökar. Förankring av åtgärderna har skett genom samråd och en bred 
remissprocess där statliga myndigheter, kommuner, experter och intresse-
organisationer haft möjlighet att bidra till utformningen av programmet.  

Åtgärdsprogrammet presenterar Havs- och vattenmyndighetens syn på vilka 
åtgärder som behöver genomföras, och är ett led att förbättra bevarandearbetet 
och utöka kunskapen om flodpärlmussla. Det är Havs- och vattenmyndighetens 
förhoppning att programmet kommer att stimulera till engagemang och konkreta 
åtgärder på regional och lokal nivå, så att arten så småningom kan få en gynnsam 
bevarandestatus. Havs- och vattenmyndigheten tackar alla de som har bidragit 
med synpunkter vid framtagandet av åtgärdsprogrammet och de som kommer att 
bidra till genomförandet av detsamma.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har av Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
blivit ombedd att ombesörja att remissen delas ut till regionens lokala intressenter. 
Eftersom Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att Melleruds kommun är en av 
dessa lokala intressenter inom Västra Götalands län som berörs så vidarebefordras 
remissen för synpunkter. Eventuella synpunkter lämnas direkt till Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län senast den 15 september 2017. 

I Dalslands miljö- och energiförbunds fyra medlemskommuner (Bengtsfors,  
Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud) finns flodpärlmussla i Teåkersälven, 
Stommebäcken och Stenebyälven. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens remisshandling Åtgärdsprogram för flodpärlmussl.a 
• Förslag till remissvar från Dalslands miljö- och energikontor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvar 
angående förslag till Nationellt åtgärdsprogram för flodpärlmussla enligt 
föreliggande förslag. 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-15 8
  
 
 
 
 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
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§ 273 Dnr KS 2017/398.042   
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Dalslands- 
kommunernas kommunalförbund 2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunernas kommunalförbund har översänt årsredovisning för 2016.  
Verksamheten uppvisar ett negativt resultat med 24 tkr vilket är 24 tkr sämre  
än budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning och 
revisionsberättelse 2016. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt  
de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-15 10
  
 
 
 
 
 

§ 274 Dnr KS 2017/316.003   
 
Ändring i socialnämndens reglemente avseende tillsyns-
ansvar enligt lag om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändring i socialnämndens reglemente  
vad avser att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen beslutade den 17 maj 2017 att anta ny lag om elektroniska cigaretter, 
s.k. e-cigaretter, och påfyllnadsbehållare. Lagen gäller från och med den 1 juli 2017 
och medför en ändring i socialnämndens reglemente eftersom socialnämnden  
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-06-27, § 75. 
• Förslag till reglemente för socialnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändring i 
socialnämndens reglemente vad avser att socialnämnden ska fullgöra kommunens 
uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
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§ 275 Dnr KS 2017/414.042   
 
Taxa/tillsynsavgift för e-cigarretter och påfyllnadsbehållare 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxa/tillsynsavgifter: 

1. Försäljning endast av e-cigaretter  2 000 kronor  

2. Försäljning av två grupper (tobak och e-cigaretter)  3 500 kronor  

3. Försäljning av tre grupper (folköl, tobak och e-cigaretter)  4 500 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 

En ny lag om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare började gälla från och med  
den 1 juli 2017. Den nya lagen innebär bland annat att e-cigaretter inte får  
säljas till någon under 18 år. Butiker som säljer e-cigaretter skall anmäla detta  
till kommunen och upprätta ett egenkontrollprogram som skall bifogas anmälan.  

För den prövning, tillsyn och kontroll socialnämnden utför i enlighet med lagen  
om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare har kommunen rätt att ta ut avgifter.  
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-06-27, § 75. 
• Förslag till taxa/tillsynsavgift. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande 
taxa/tillsynsavgifter: 

1. Försäljning endast av e-cigaretter  2 000 kronor  

2. Försäljning av två grupper (tobak och e-cigaretter)  3 500 kronor  

3. Försäljning av tre grupper (folköl, tobak och e-cigaretter)  4 500 kronor 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 276 Dnr KS 2017/415.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för socialnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-735123363: 
 
Socialchef  Roger Granat 
Sektorchef IFO   Magnus Jonsson 
Socialsekreterare          Ingela Pettersson 
Socialsekreterare          Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare          Inga-Lena Andersson 
T.f. handläggare Niclas Nilsson 
Handläggare Helena Sundström 
Handläggare Maria Pettersson Kylberg 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom individ- och familjeomsorgsenheten  
behöver ett nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar  
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-06-30, § 76.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer 
bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt 
på konto 8234-735123363. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
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§ 277 Dnr KS 2017/341.049   
 
Förfrågan om särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2017  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ökar insatskapitalet 
(medlemsinsats) i Kommuninvest Ekonomisk förening till den högsta nivån  
på 900 kronor per invånare under 2017 (2 104 751 kronor) och följer därmed 
beslutad tidsplan.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har som medlem i Kommuninvest påtagit sig delansvar för  
att bygga upp Kommuninvest egna kapital till en nivå som uppfyller kravet på 
finansinstitut senast år 2018. 

Kommuninvest erbjuder Melleruds kommun en möjlighet att förtidsinbetala sin 
andel.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommuninvests förfrågan. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ökar 
insatskapitalet (medlemsinsats) i Kommuninvest Ekonomisk förening till den högsta 
nivån på 900 kronor per invånare under 2017 (2 104 751 kronor) och följer därmed 
beslutad tidsplan. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 278 Dnr KS 2017/342.805   
 
Ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid 
Vänersborgs Tingsrätt för 2017  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid 
Vänersborgs Tingsrätt för 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt har den 20 maj 2017 ansökt 
om bidrag motsvarande 5 000 kr för fem nämndemän som fullmäktige i Melleruds 
kommun har utsett.  

Nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt har vid tre2008, 2013 och 
2016. Ansökan avslogs samtliga gånger.  Det är ovanligt att nämndemanna-
föreningar beviljas utbildningsbidrag av kommuner, men inte unikt. Utredningen 
finner dock att det är i första hand tingsrätten och inte kommunen som ansvarar 
för nämndemännens utbildning. Bedömningen är att ansökan om bidrag till 
nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt för 2017 bör avslås.  
 
Beslutsunderlag 

• Nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätts bidragsansökan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag till 
nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt för 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 279 Dnr KS 2017/453.287   
 
Investeringsmedel för byggnation av ny sporthall vid 
Rådahallen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka 2017 års investeringsbudget för tillbyggnad  
av sporthall och förbättring och utökning av befintlig fastighet (Rådahallen) 
med 6 Mnkr. 
 
Beskrivning av ärendet 

Efter projektering och upphandling av ny sporthall i anslutning till Rådahallen har 
en kalkyl tagits fram. För att kunna teckna avtal och starta byggnationen så krävs 
det beslut om investeringsmedel. 

I projektet ingår det att bygga en hall som innehåller en fullstor handbollsplan. 
Utöver detta kommer det att finnas en övrig yta motsvarande 300m2 för övriga 
aktiviteter. På vån.2 ovanför entré samt förrådsutrymmen kommer det utöver 
ventilationsrum att iordningställas lokaler för uthyrning till dagen gymverksamhet. 
Detta kommer generera en hyresintäkt på ca.83 tkr/år vilket täcker en investering 
på ca.2 miljoner kronor. 

På utsidan kommer dagens garage som används av MIF att behöva rivas pga. 
brandkrav. Skall detta vara kvar så krävs så omfattande brandtekniska 
anpassningar så att det är fördelaktigare att ersätta detta med ett nytt mindre 
garage placerat vid idrottshuset. 

Angående omklädningsytor så är planen att effektivisera dagens omklädningsrum 
så att dessa rymmer fler besökare. Planen är att inreda med låsbara klädskåp samt 
att utöka dagens stora duschutrymmen med fler duschar. Detta var ett 
inriktningsbeslut som togs i starten för att hålla nere kostnaderna och detta får 
utvärderas över tid om det är tillräckligt.  

I tidigare beslut har 14 miljoner kronor avsatts i investeringsbudget. Efter detta har 
gym-ytan, problematiken med brandkrav på garage samt den yta som är utöver 
den fullstora planen tillkommit. Även anpassning av C-hall har tillkommit eftersom 
den gamla A-hallen kräver en egen nödutrymningsväg som mynnar ut i det fria. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med ritningar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att utöka 2017 års 
investeringsbudget för tillbyggnad av sporthall och förbättring och utökning av 
befintlig fastighet (Rådahallen) med 6 Mnkr. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 280 Dnr KS 2017/358.374   
 
Projekt Värmekälla Karolinerskolan, projektbeskrivning  
och igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Värmekälla Karolinerskolan och lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att få en mer ekonomisk, miljövänlig och funktionell uppvärmning av 
kommunens fastigheter kommer kommunen att upphöra med oljeeldning  
vid Karolinerskolan genom att avveckla oljepanna och elberedare för värme  
och varmvatten som är utslitna och miljöovänliga. 

En ny byggnad (container) kommer att ställas på baksidan av skolan och innehålla 
en pelletspanna, pelletssilo och skorsten. En kulvert kommer att anläggas mellan 
pelletspannan och skolan. Detta för att få en miljövänlig, ekonomisk och driftsäker 
uppvärmning av skolan. En oljepanna kommer att behållas som säkerhet och 
möjlighet att använda vid behov. 

Projektet beräknas pågå från den 1 september till den 30 november 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen  
i uppdrag att starta projektet Värmekälla Karolinerskolan och lämna en slutredo-
visning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 281 Dnr KS 2017/355.373   
 
Projekt Fjärrvärme östra Mellerud, projektbeskrivning  
och igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Fjärrvärme östra Mellerud och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I och med utbyggnaden av fjärrvärmeledningar till östra sidan av Mellerud 
kommer kommunen att upphöra med oljeeldning/eluppvärmning i kommunens 
fastigheter Magasinsgatans Gruppboende, Fagerlidshemmet, Markusgården, 
Fagerlidsskolan och Ymers Förskola samt Melleruds Bostäders fastighet på Järven.  

Lokaler som idag har haft direktverkande el kommer att få en mer ekonomisk, 
miljövänlig och funktionell uppvärmning med bättre inomhusklimat och där risken 
för brännskador från gamla elelement upphör på skola/förskola 

Projektet beräknas pågå från den 1 april till den 30 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen  
i uppdrag att starta projektet Fjärrvärme östra Mellerud och lämna en slutredo-
visning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 282 Dnr KS 2017/356.373   
 
Projekt Konvertering för fjärrvärme, projektbeskrivning  
och igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Konvertering för fjärrvärme och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att kunna koppla på utbyggnaden av fjärrvärmeledningen krävs utbyte från 
direktverkande elelement till vattenburet värmesystem på Markusgården och 
Fagerlidskolan. Det kommer att installeras cirka 150 vattenburna element. 

Målet är att minska beroendet av eluppvärmning och gå över till mer miljövänlig 
värmekälla som fjärrvärme. Även risken för brännskador från gamla elelement 
upphör på skola/förskola 

Projektet beräknas pågå från den 1 juni till den 30 september 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen  
i uppdrag att starta projektet Konvertering för fjärrvärme och lämna en slutredo-
visning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 283 Dnr KS 2017/354.376   
 
Projekt Anslutningsavgifter fjärrvärme, projektbeskrivning 
och igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Anslutningsavgifter fjärrvärme och lämna en slutredovisning när projektet 
är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fastigheterna Magasinsgatans Gruppboende, Fagerlidshemmet, Markusgården, 
Fagerlidsskolan och Ymers Förskola ska anslutas till Fjärrvärmen enligt 
utbyggnadsplanen Fjärrvärme Östra Mellerud och ska därför betala anslutnings- 
avgifter enligt fjärrvärmetaxan. 

Projektet beräknas pågå från den 1 juni till den 30 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Anslutningsavgifter fjärrvärme och lämna en slut-
redovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 284 Dnr KS 2017/367.011   
 
Projekt Tillgänglighet Gata/park 2017, projektbeskrivning  
och igångsättningsbeslut  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Tillgänglighet Gata/park 2017 och lämna en slutredovisning när  
projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att göra Strömmersviks badplats vid Örsjön tillgänglig för rörelsehindrade och 
med tanke på att de ska kunna bada behöver kommunen anlägga en ramp för 
ändamålet. Tidigare ramp uppfyller inte gällande krav för tillgänglighet. Badplatsen 
kommer även att kompletteras med en badhytt. Hårdgjorda gångar som ansluter 
till rampen och badhytten kommer att anläggas.  

En anpassning av diverse trottoarer/gångytor genom att ta bort kantsten att  
genomföras i centrum av Mellerud. Vidare kommer ingångarna till Smyckas och 
Team Sportias butikslokaler att tillgänglighetsanpassas där lösningen är av enklare 
typ för att lösa problemen på billigaste sätt. Helhetsgrepp får tas i samband med 
framtida ombyggnad av Köpmantorget. 

Projektet beräknas pågå från den 28 juni till den 31 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Tillgänglighet Gata/park 2017 och lämna en slut-
redovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 285 Dnr KS 2017/351.011   
 
Projekt Tillgänglighet 2017 Fastighet, projektbeskrivning  
och igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Tillgänglighet 2017 Fastighet och lämna en slutredovisning när projektet 
är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Idrottshuset i Mellerud är idag inte tillgängligt för rörelsehindrade - både ungdomar 
och äldre - som har intresse att delta i olika aktiviteter som erbjuds i Idrottshuset  
då det är trappor ner till entréplanet från båda håll.  

Målet är att skapa tillgänglighet enligt Västra Götalandsregionens mål. 

Projektet beräknas pågå från under 2016 och 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Tillgänglighet 2017 Fastighet och lämna en slut-
redovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-15 23
  
 
 
 
 
 

§ 286 Dnr KS 2017/357.288   
 
Projekt Utbyte av tak Idrottshuset, projektbeskrivning  
och igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Utbyte av tak Idrottshuset och lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Taket på Idrottshuset i Mellerud läcker in och det är stor risk att takplåten blåser  
av vid starka vindar. Projektet innebär en rivning av gammal plåt och läkt och 
montering av ny papp, läkt och plåt. Även hela takavvattningssystemet byts ut. 
I och med monteringen av ett nytt tak förlängs livslängden på fastigheten. 

Projektet beräknas pågå från den 1 september till den 31 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen  
i uppdrag att starta projektet Utbyte av tak Idrottshuset och lämna en slut-
redovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 287 Dnr KS 2016/3.047   
 
Slutredovisning av projekt Hiss i Idrottshuset  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Hiss i Idrottshuset 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016, § 19, att fördela stats-
bidraget på 30,7 mnkr till olika projekt bl.a. 20,13 mnkr till ny- och 
ombyggnationer. Ett sådant ombyggnadsprojekt var Hiss i Idrottshuset. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-24, § 19. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Hiss i Idrottshuset och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 288 Dnr KS 2016/387.288   
 
Slutredovisning av projekt Renovering av kommunens 
fastighet på Magasinsgatan 6 (Mellerud Lodjuret 2)  

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Renovering av kommunens 
fastighet på Magasinsgatan 6 (Mellerud Lodjuret 2) och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det fanns en möjlighet att tillgodose tre boende från fastigheten kvarteret Ugglan 
om kommunen gjorde i ordning kommunens hus på Magasinsgatan 6 i Mellerud. 
Huset innehåller två enrummare och en tvårummare. Förutsättningen för att de tre 
lägenheterna skulle kunna användas var att en renovering genomfördes och 
kostnaden för denna uppskattas till 600 tkr. 

Arbetsutskottet beslutade den 16 augusti 2016, § 253, att avsätta 600 tkr för 
renovering av kommunens fastighet på Magasinsgatan 6 (Mellerud Lodjuret 2). 
Finansiering skedde genom en omfördelning i 2016 års investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 253. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Renovering av kommunens fastighet på Magasinsgatan 6 (Mellerud Lodjuret 2) 
och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-15 26
  
 
 
 
 
 

§ 289    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Kioskbod vid konstgräsplanen 
Samhällsbyggnadschefen informerar om Nordalsalliansens skrivelse angående 
VA-anslutning till kioskboden som är uppställd vid konstgräsplanen i Mellerud. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 290 Dnr KS 2017/369.014   
 
Remissvar angående förslag till Regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. 

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
29 augusti 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag på regional plan för transport-
infrastrukturen 2018–2029. I planförslaget redovisas förslag till investeringar, 
främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar. Effekterna på miljön 
redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Förslaget är nu ute på remiss  
till den 6 oktober 2017.  

Fyrbodals kommunalförbund ska ta fram ett gemensamt yttrande för medlems-
kommunerna och därför ska kommunernas synpunkter ha inkommit till förbundet 
senast den 7 september 2017.  
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingarna – se http://www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottets beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. 

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
29 augusti 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
 
 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 291 Dnr KS 2017/397.046   
 
Förvaltning av stiftelsen Ture och Alida Jarls minnesfond 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. återta ansvaret som förvaltare av stiftelsen Ture och Alida Jarls minnesfond.  

2. ge ekonomienheten i uppdrag att hjälpa Skålleruds Röda Korskrets att överlåta 
förvaltarskapet samt skicka in nödvändig registreringsinformation till 
Länsstyrelsen samt Kammarkollegiet. 

3. överlåta till socialnämnden att besluta om hur medlen ska fördelas/användas. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds Röda Korskrets har meddelat Melleruds kommun att man avsäger sig 
förvaltningen av Sture och Alida Jarls Minnesfond. Skälet är att administrationen 
blivit för omfattande. Melleruds kommunstyrelse har tidigare beslutat att inte återta 
förvaltningen av minnesfonden utan hjälpa tidigare förvaltare att hitta en ersättare.  

Minnesfondens avkastning ska användas till trivsel för de boende på kommunens 
äldreboende Skållerudshemmet på samma sätt som Stiftelsen Birger Alfredssons 
minnesfonds avkastning bidrar till trivsel på Karolinen. 

Tack vare att Kammarkollegiet har beslutat om permutation avseende stiftelsens 
krav på placering av kapitalet samt kommunens ökade möjligheter till förvaltning i 
samarbete med Nordea saknas nu skäl att inte återta förvaltning av stiftelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från Skålleruds Röda Korskrets 2016-03-16 med kommentar. 
• Skålleruds Röda Korskrets skrivelse 2016-10-01 
• Kopia av testamenten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. återta ansvaret som förvaltare av stiftelsen Ture och Alida Jarls minnesfond.  

2. ge ekonomienheten i uppdrag att hjälpa Skålleruds Röda Korskrets att överlåta 
förvaltarskapet samt skicka in nödvändig registreringsinformation till 
Länsstyrelsen samt Kammarkollegiet.  

3. överlåta till socialnämnden att besluta om hur medlen ska fördelas/användas. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 292 Dnr KS 2017/452.214   
 
Ny detaljplan för Vita Sandar 
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en  
ny detaljplan för Vita Sannar.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Vita Sannar Camping ligger inom en detaljplan som är från 1985.  

Vita Sannar Camping vill utveckla och förändra sin verksamhet och då krävs det att 
detaljplanen ändras. Den nu gällande detaljplanen stödjer inte de ändringar och 
den framtida utveckling som verksamheten vill göra. Verksamheten vill bland annat 
ändra hur området får användas inom den befintliga detaljplanen då den idag är 
indelad i olika zoner där olika typer av camping är tillåtet. Verksamheten vill även 
få möjligheten att i framtiden kunna utöka campingområdet söderut där marken 
idag är planlagt som Natur.  

Norr om den planlagda campingen har verksamheten växt utanför detaljplanen. 
Bland annat genom husbilsparkering och minigolfbana.   

Detta område bör tas med i en ny detaljplan för att pröva markens lämplighet för 
campingverksamhet samt för att säkerställa markens användning. 

Då den berörda detaljplanen även omfattas den bostadsbebyggelse, undantaget 
den sammanhängande raden bostäder som ligger väst om Vita Sannar Camping, 
som finns i Vita Sannar föreslår Plan- och byggenheten att även de tas med i 
framtagandet av en ny detaljplan. Detta bör göras för att aktualisera 
planbestämmelserna till att bättre harmonisera med de boendes önskemål om ett 
modernt och attraktivt boende och idag gällande lagstiftning. 

Med den bakgrunden föreslår plan-och byggenheten att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för Vita Sannar 
 
Beslutsunderlag  

• Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse. 
• Byggnadsplan: Vita Sannar, 15-STY-3854. Laga kraft: 1985-04-18 
• Karta 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Vita Sannar.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 293 Dnr KS 2017/426.267   
 
Taxa för företagstomter i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor för företagstomter: 

Tomtraden närmast E45  50 kronor/m2   
Andra tomtraden in från E45 35 kronor/m2  
Övriga tomter  10 kronor/m2 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att öka våra möjligheter att etablera nya företag på kommunens företagstomter 
finns behovet att fastställa taxor för företagstomterna.   

Det som finns beslutat är att kommunstyrelsen delegeras rätt att ta beslut i varje 
enskilt ärenden samt att man har jobbat efter en struktur med taxor. 

Struktur man jobbat efter tidigare: 

Tomt närmast 45:an  35:-/m2  senare 75:-/m2 
2:a tomt in ifrån 45:an 10:-/m2 senare 35:-/m2 
Övriga tomter  1:-/m2 senare 10:-/m2 
 
Beslutsunderlag 

• Kartor över industri-och handelsområden i Melleruds kommun (inkl. även  
privat mark). 

• Tomttaxor 2017. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande  
taxor för företagstomter: 

Tomtraden närmast E45  50 kronor/m2   
Andra tomtraden in från E45 35 kronor/m2  
Övriga tomter  10 kronor/m2 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-15 33
  
 
 
 
 
 

§ 294    
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella frågor: 

• Löpande aktiviteter näringsliv 
Information om företagsbesök, företagsorganisationer, andra organisationer  
och interna projekt. 

• Förenkla helt Enkelt 
Information om Sveriges Kommuner och landstings projekt. 

• Företagsklimatet i Mellerud 
Enkätsvaren har publicerats, ranking presenteras 26 september. Svenskt 
Näringsliv frukostmöte i Mellerud med företagare, politiker och tjänstemän  
20 september på Gruzzolo. 

• Etableringsärenden 
Information om aktuella etableringsärenden. 

• Näringslivssidan på www.mellerud.se 
Löpande information till Näringslivet på kommunens hemsida. Mål att  
uppdatera varje/varannan vecka. Ersätter Näringslivsinfo PDF som skickats  
ut tidigare. 

• Marknadsföring 
Information om pågående arbete med marknadsföring av kommunen. 

• Hollandssatsningen 
Redovisning av resultat av Hollandssatsningen fram till idag. Ska kommunen 
fortsätta? Inriktning? 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 295 Dnr KS 2017/428.042   
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för 2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat-  
och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för stiftelsen Dal Västra  
Värmlands Järnväg (DVVJ) och beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet  
för räkenskapsåret 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) avseende 2016 föreligger. Bokslutet  
visar på ett negativt resultat 144,8 tkr 
 
Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2016.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
godkänner resultat- och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för  
stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) och beviljas styrelsens  
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 296 Dnr KS 2017/327.332   
 
Medborgarförslag om lekplats i Dals Rostocks tätort 
tillgängligt för allmänheten dagtid, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget  
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 oktober 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Paula Jacobsson, Dals Rostock, föreslår i ett medborgarförslag den 3 juni 2017  
att kommunen iordningställer en lekplats för yngre barn i Dals Rostocks tätort som 
är tillgänglig för allmänheten dagtid. Allmänheten har idag endast tillträde till 
lekplatser vid Karolinerskolan vardagar efter klockan 18.30 samt helger. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget  
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 oktober 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 297    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker den nyöppnade affären Beason Fishing  
i Mellerud för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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