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§ 146 Dnr KS 2022/309 

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning  
och revisionsberättelse för 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2021  
för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Sture Bäckström (KIM) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen  
för 2021.  

Årets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på 363 tkr. 
Rörelseintäkterna har minskat med 360 tkr till 6 323 tkr. De största förändringarna har skett på 
kontot för växling. Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 2021, för verksamhetsåret 2020 
var det totala driftsbidraget 1 374 tkr. Noteras skall att inget driftsbidrag från Region/Dalslands 
Kanal utgått 2021.Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 728 tkr, vilket är en 
fördubbling jämfört 2020 samt något under 2019.  
Det egna kapitalet uppgick till -710 tkr (-617 tkr).  

Melleruds Kommun har genom ett beslut i kommunstyrelsen den 9 juni 2021, § 127, begärt en 
långsiktig finansieringsplan från DVVJ. 
Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per  
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 127. 
• Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2021. 
• Revisionsberättelse 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-21, § 187. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  
1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2021  

för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 
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2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 147 Dnr KS 2022/306 

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och 
Snäcke kanal med 1 075 793 kronor för år 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent 
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands 
Kanal. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på 1,9% enligt Sveriges 
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i 
respektive kommun/region. 

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april 2022 enades man om att till ägarna äska 2,9% 
enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2023. Framställan om anslag för år 2023 görs enligt 
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare 
överenskommelser. 
Anslagsbeloppet för år 2023 uppgår till totalt 9 754 731 kronor. Av anslagsbeloppet avser  
8 006 950 kronor Dalslands kanal och 278 346 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har 
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa 
kostnader uppgår för 2023 till 1 469 345 kronor. 

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att 
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands  
Kanal AB inom de angivna ramarna. 
Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för 
verksamhetsåret 2023 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation. 

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till  
exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023 ingår 
prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index.  
Äskat anslag ryms inom beslutad ram. 

Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning 
för 2023. 

• Årsredovisning/revisionsberättelse för 2021.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-21, § 189. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och 
Snäcke kanal med 1 075 793 kronor för år 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent 
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands 
Kanal. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 148 Dnr KS 2022/286 

Bidrag till Samordningsförbundet Väst 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att  

1. anslå 168 000 kronor till Samordningsförbundet Väst år 2023.  
2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet i 2023 års budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun ingår från 1 januari 2022 i Samordningsförbundet Väst.  
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj 2022 att 
hemställa om bidrag från medlemskommunerna för 2023 med 11 000 tkr. Detta är en utökning 
med 900 tkr (8,8 %) från 2022. Höjningen avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för 
verksamheten. Bedömningen är att kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än 
föregående år. Största delen av förbundets kostnader används till personal. Används som 
planerat större delen av det egna kapitalet under året, innebära det minskade insatser de 
kommande åren om inte bidragit från medlemmarna ökar. 
I Lagen om Finsam (Finansiell samordning) står under medel om finansiell samordning: 5 § 
Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Den eller 
de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som 
deltar med en fjärdedel. Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett 
samordningsområde, ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa 
kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer  
överens om. 
Enligt § 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna enats om att 
fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 
november det år val har ägt rum. Melleruds kommuns andel enligt modellen är 6,09 %. 
Melleruds bidrag uppgår till 154 tkr för 2022. För 2023 begärs en utökning till 168 tkr. 

Kostnaden för medlemskap i Samordningsförbundet Väst belastar Socialnämndens budget. 
Bidraget utökas med 14 tkr inför 2023 men kostnaden är ändå lägre än bidraget till 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för 2021. Det ökade bidraget föreslås  
rymmas i socialnämndens budget. Samråd har gjorts med socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
• Samordningsförbundets Väst styrelseprotokoll nr 2 2022, 2022-05-17 
• Samordningsförbundets Väst skrivelse om äskande om bidrag inför 2023äst 
• Tjänsteutlåtande Samordningsförbundet Väst. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-21, § 188. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsens beslutar att  

1. anslå 168 000 kronor till Samordningsförbundet Väst år 2023.  

2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet i 2023 års budget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst 
Socialnämnden 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom socialförvaltningen  
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§ 149 Dnr KS 2019/130    
 
Svar på samrådsremiss - Ny detaljplan för Melleruds Resecentrum 
m.m. i Melleruds kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna redovisningen. 

2. ta upp ärendet på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med en ny planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad efter 
dagens behov och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att utveckla 
området. Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska 
särskilt beaktas i planen. Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska skyddas. 
Området omfattas av flera befintliga Stads- och detaljplaner från 1924–1992. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 134, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs, Melleruds Resecentrum och söderut till 
brandstationen i Melleruds tätort.  
Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och beslutas i 
kommunfullmäktige.  

Svar på remissen ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 134. 
• Byggnadsnämndens beslut 2022-06-22, § 77. 
• Planbeskrivning med Plankarta  
• Fastighetsförteckning  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-08-09, § 210. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna redovisningen. 
2. ta upp ärendet på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti 2022.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 150 Dnr KS 2022/277    
 
Svar på remiss - Ny digital översiktsplan - Åmål 2050  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Åmåls kommuns remissförfrågan 
enligt bifogat remissyttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny Översiktsplan för  
Åmåls kommun, Åmål 2050. Översiktsplanen är utställd för samråd till och med 15 augusti 
2022. 

En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska 
utvecklas. Den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är 
vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en 
aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande. 

Åmål kommuns översiktsplan har identifierat tre mål som viktiga för kommunens långsiktiga 
fysiska planering. Målen utgår ifrån Åmåls vision “Den gästvänliga kommunen” och ska vägleda 
kommunen mot en hållbar utveckling med kopplingen till globala hållbarhetsmål och Sveriges 
miljökvalitetsmål. 

Beslutsunderlag 

• Samrådsremiss – Förslag på Ny översiktsplan för Åmåls kommun, Åmål 2050 - 
www.amal.se/op  

• Förslag till remissyttrande. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-08-09, § 205. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Åmåls kommuns remissförfrågan 
enligt bifogat remissyttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Åmåls kommun   

http://www.amal.se/op
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§ 151 Dnr KS 2022/242 

Svar på remiss - Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor 
och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian Utökad 
skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor och har  
inget ytterligare att tillägga.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat propositionen Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och 
färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228) som innehåller förslag om en modell för  
ett nytt skatterättsligt regelverk för arbetsresor. I denna promemoria föreslås att den övre 
avståndsgränsen i det nya systemet ska höjas från 80 till 120 kilometer och att den s.k. 
kilometersatsen ska höjas från 50 till 80 öre.  
Det föreslås också att det görs en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen 
storstadskommuner på så sätt att indelningen ska utgå från Tillväxtverkets reviderade 
kommunindelning från augusti 2021. Det innebär att tre kommuner – Lerum, Vellinge och 
Österåker – inte längre klassas som storstadskommuner.  

I promemorian föreslås vidare att det schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor 
med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs samt att avdraget för drivmedel vid 
tjänsteresor med förmånsbil justeras för att bättre motsvara den faktiska kostnaden.  
Schablonbeloppen som tillämpas vid avdrag för kostnader för hemresor med egen bil eller 
förmånsbil föreslås justeras på motsvarande sätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 
januari 2023 
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds kommun.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor  

och hemresor  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-21, § 192. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian Utökad 
skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor och har  
inget ytterligare att tillägga.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Regeringskansliet   
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§ 152  
 
Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar  
aktuella arbetsmiljöfrågor: 

• Personal- och lönesystemet eCompanion – starten framflyttad. 

• Personalsituationen/vikarier/övertid under sommaren. 

• POLSAM-möte 8 september 2022. Förslag på förbättring framförs m.m. 

• Nytt samverkansavtal arbetas fram under hösten 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 153    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.  
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 
17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 5-6/2022 

F KOMMUNKONTORET 
21.1 Öppethållande § 2/2022 

H MEDBORGARKONTORET 

H 23 Färdtjänstärenden 
23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736) § 3-5/2022 

23.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735) § 1-3/2022 
H 26 Parkeringstillstånd 

26.1 Parkeringstillstånd § 2/2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 154  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Finansiell rapport per 2022-03-31. Dnr KS 2022/85. 
• Finansiell rapport per 2022-04-30. Dnr KS 2022/85. 
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022, § 61, att bevilja strandskyddsdispens  

från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus och ändrad placering av befintlig komplementbyggnad (växthus) på fastigheten 
Järns-Bön 1:41. Dnr 2022.47.226 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022, § 62, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad (bastu) på fastigheten Grönhult 1:8. Dnr 2022.49.226 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022, § 63, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad (carport) på fastigheten Björkåsen 1:15. Dnr 2022.108.226 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022, § 64, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av silo 
på fastigheten Kroppefjäll 2:4. Dnr 2022.116.226 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022, § 65, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad (växthus) på fastigheten Krökersrud 1:183. Dnr 2022.118.226 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022, § 66, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av 
belysningsstolpar längs gång- och cykelväg på fastigheterna Krökersrud 1:84, Åsen 1:87  
och Åsen 1:161. Dnr 2022.95.226 

• Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 25 maj 2022.  

• Finansiell rapport per 2022-05-31. Dnr KS 2022/85. 
• Dalslands miljö- och energiförbundets sammanträdesprotokoll 9 juni 2022.  

• Dalslands miljö- och energinämndens sammanträdesprotokoll 9 juni 2022.  

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022, § 85, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad (förråd) på fastigheten Forsbo 1:27. Dnr 2022.123.226 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022, § 86, att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för komplementbyggnad 
(bastu) på fastigheten Sunnanå 2:14. Dnr 2022.142.226 
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• Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022, § 87 att bevilja strandskyddsdispens  
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av 
grillplats och boulebana på fastigheten Upperud 9:10. Dnr 2022.145.226 

• Uppföljning av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet med tillgänglighet i Melleruds 
kommun 2021. Dnr KS 2022/339 

• Finansiell rapport per 2022-06-30. Dnr KS 2022/85. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 155  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ägarsamråd Dalslands Kanal AB den 12 augusti 2022. 

• Industrigruppen – Hellbergs den 18 augusti 2022. 

• Bäckegården – politisk diskussion om sjukvårdsfrågor den 18 augusti 2022. 

• Länsstyrelsen - civilt försvar i Göteborg den 19 augusti 2022. 

• Samverkansråd 4D i Ed den 26 augusti 2022. 

• Styrelsemöte Nätaktiebolag Biogas Brålanda den 26 augusti 2022. 

• Styrelsemöte Visit Dalsland AB den 30 augusti 2022. 

• Delregional träff med Länsstyrelsen – planfrågor den 1 september 2022. 

• Styrgrupp lokalt BRÅ den 2 september 2022. 

• Ny tillväxtchef har anställts. Börjar den 15 september 2022. 

• Näringslivsutvecklaren kommer att sluta sin anställning för att jobba för Position Väst. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 156    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m. 

• Under sommaren har veckovisa avstämningsmöten skett med Dal Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ) – Avtal BLS. 

• Tomtförsäljning på Sapphult. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 157 
 
Utbildning i Hjärt- och lungräddning (HLR) 

En utbildning i Hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen kommer att genomföras på 
Brandstationen för kommunstyrelsens ledamöter. Den ger grundläggande kunskaper i hjärt- och 
lungräddning och hur man använder en hjärtstartare. 

På grund av att antalet platser är begränsar kan endast ledamöterna delta. 
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