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§ 498 Dnr KS 2017/664.336 
 
Remissvar över förslag till Uppdaterade bevarandeplaner för 
Natura 2000-områden - Svarvaretorpet (SE0530106) och 
Norra Båsane (SE0530096) 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot 
förslaget till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området SE0530096  
Norra Båsane respektive Natura 2000-området SE0530106 Svarvaretorpet.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under 2017 ett uppdrag att uppdatera 
bevarandeplanerna till länets Natura 2000-områden.  

Sedan förra bevarandeplanen skrevs 2005 har områdena inventerats ytterligare  
och Länsstyrelsen vill informera om nuvarande kunskapsläge om naturtyperna i 
områdena. I bevarandeplanerna finns kartor där som visar kända naturtyper 
(naturvärden) i området. Länsstyrelsen bedömer att förslagen på 
bevarandeplanerna är viktigt för mark-ägare och förvaltare att känna till. 
Eventuella synpunkter ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 19 december 
2017.  

Båda Natura 2000-områdena har samma areal som vid fastställelse 2005 -  
Norra Båsane 16,3 ha och Svarvaretorpet 17,4 ha. Bevarandemålen och särskilda 
bevarandeåtgärder, med bl.a. tillåtelse för naturtyperna att utvecklas fritt och 
formas av naturliga processer, samt att kärrens hydrologi ska vara ostörd, bedöms 
vara relevanta för naturtyperna i de två Natura 2000-områdena.  
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens förslag på bevarandeplaner för Natura 2000-området  
för Svarvaretorpet (SE0530106) och Norra Båsane (SE0530096) 

• Förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte har 
något att erinra mot förslaget till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-
området SE0530096 Norra Båsane respektive Natura 2000-området SE0530106 
Svarvaretorpet.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 499 Dnr KS 2016/490.845 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i  
ny barnpool  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i ny 
barnpool till ett belopp av 891 738 kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB ansökte den 10 oktober 2016 om kommunens 
godkännande av en investering avseende en ny barnpool. Investerings-kostnaden 
beräknades uppgå till 1 Mnkr. Begärd avskrivningstid var 20 år. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2016, § 204, att godkänna en 
investering avseende en ny barnpool till ett belopp av 1 Mnkr (en miljon kronor) 
och gav kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen. Avskrivningstiden beslutades vara 15 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-11-09, § 204. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av 
genomförd investering i ny barnpool till ett belopp av 891 738 kronor exklusive 
moms. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 500 Dnr KS 2017/718.252 
 
Köp av del av fastigheten Mellerud 1:16 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. köpa del av fastigheten Mellerud 1:16 för 600 tkr.  

2. finansiering sker inom anslagna medel för Västerråda handelsområde 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. kommunchefen redogör för förhandlingar med ägaren till fastigheten  
Mellerud 1:16 där en gångbro över E45 till det planerade köpcentret.  

Vidare presenteras kostnader för inköp och rivning av fastigheten m.m. 
 
Beslutsunderlag 

• Karta 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. köpa del av fastigheten Mellerud 1:16 för 600 tkr.  

2. finansiering sker inom anslagna medel för Västerråda handelsområde 
 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 501 Dnr KS 2014/379.011 
 
Ny översiktsplan för Melleruds kommun - utvärdering av 
medborgardialogen  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats med en medborgardialog. Ett digitalt 
verktyg har använts som har funnits tillgängligt på hemsidan. Det kom in drygt  
500 synpunkter, 95% av dem genom verktyget. Resterande synpunkter kom in 
genom brev eller mejl. Ambitionen är att även samråd, utställning och färdigt 
förslag ska ske digitalt. En utvärdering har gjorts som visar en sammanfattning  
av inkomna synpunkter. 

Arkitektkonsulten informerar om hur utvärderingen av medborgardialogen 
kommer att presenteras via hemsidan, biblioteket och medborgarkontoret. 
 
Beslutsunderlag 

• Utvärdering av medborgardialog inför ny översiktsplan nu-2030 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 502 Dnr KS 2017/303.212 
 
Ny översiktsplan för Melleruds kommun - förslag till 
framtidsstudie för Melleruds kommun och presentation av 
olika digitala verktyg 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. överlämna förslag till Framtidsstudie för Melleruds kommun till samtliga 
partigrupper som har möjlighet att lämna synpunkter till arkitektkonsulten 
senast den 10 januari 2018. 

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 januari 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats med en medborgardialog. Ett digitalt 
verktyg har använts som har funnits tillgängligt på hemsidan. Det kom in drygt 500 
synpunkter, 95% av dem genom verktyget. Resterande synpunkter kom in genom 
brev eller mejl. Ambitionen är att även samråd, utställning och färdigt förslag ska 
ske digitalt. En utvärdering har gjorts som visar en sammanfattning av inkomna 
synpunkter. 

Parallellt har det tagits fram en Framtidsstudie där tjänstemän ur kommunens olika 
verksamhetsområden samlat tankar och planer om framtiden. Utgångspunkt har 
varit två workshops, en om megatrender och en annan där en SWOT-analys gjorts. 
Arbetsmaterialet ska ligga till grund för utarbetande av utvecklingsstrategier. 

GIS- och kartingenjören presenterar olika förslag på digitala verktyg för 
översiktplanen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Framtidsstudie.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. överlämna förslag till Framtidsstudie för Melleruds kommun till samtliga 
partigrupper som har möjlighet att lämna synpunkter till arkitektkonsulten 
senast den 10 januari 2018. 

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 januari 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Arkitektkonsulten 
Samtliga partiers gruppledare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 503 Dnr KS 2014/379.011 
 
Framtidens Köpmantorg – återrapport om utredningsuppdrag 
angående parkeringsdäck 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 12 september 2017, § 341, att ge arkitektkonsulten 
i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadschefen, ta fram förslag på 
parkeringsdäck med kostnadskalkyl. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 20 november 2017. 

Arkitektkonsulten informerar om arbetet med  

• möjligheter till parkering centralt vid Köpmantorget. 
• koppling till Tingshuset.  
• helheten med kvarteret Vågen. 

Någon kostnadskalkyl för att bygga ett centralt parkeringsdäck har inte tagits  
fram på grund av dels stor arbetsanhopning och dels på vad det nya köpcentrets 
etablering kommer att innebära för bl.a. Coopfastigheten och centrum i övrigt. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 341. 
 
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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§ 504 Dnr KS 2017/625.216  
 
Framtida användning av område längs norra infarten (E45)  
till Mellerud, uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att, tillsammans med planarkitekten, ta fram  
ett gestaltningsprogram för området längs norra infarten (E45) till Mellerud.  

2. redovisningen av uppdraget ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 januari 2018.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått flera förfrågningar från intressenter som önskar köpa tomtmark 
längs östra sidan av E45 i Mellerud. 

Näringslivsansvarig, samhällsbyggnadschefen och GIS-ingenjören lämnar en aktuell 
information. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 november 2017, § 424, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att, tillsammans med näringslivsansvarig och GIS- och 
kartingenjören, ta fram en idéskiss på en framtida gestaltning av området  
längs östra sidan av E45 i norra delen av Mellerud.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 424. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att, tillsammans med planarkitekten, ta fram  
ett gestaltningsprogram för området längs norra infarten (E45) till Mellerud.  

2. redovisningen av uppdraget ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 januari 2018.  

 
Beslutsgång 

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

Näringslivsansvarig  
Samhällsbyggnadschefen  
GIS- och kartingenjören 
Planarkitekten   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 505    
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella frågor: 

• Löpande aktiviteter Näringsliv 
Löpande företagsbesök i kommunen - 36 utförda. 
Industrigruppen: Besök hos Innovatum 9/11. Kommer ta emot ÅK 5 och  
6 ifrån Nordalsskolan i vår. 
Köpmannaföreningen: Driver projekt med skyltning samt stöttade julmarknad. 
Näringslivsrådet: Fokus på arbetsmarknadsfrågor. Kommer ha riktat möte  
i mars 2018. 
MellerudsNavet: Föreläsningar under 2018, första bokad till 28/2. Årsmöte  
bokat till 14/3. 
Fyrbodal kommunalförbund: Resa till Förenklingsforum 11-12 december. 
Position Väst: Node Pole samarbetet. 
VG region vill anordna Unga landsbygdsdagen i Mellerud. 
Flera bidragsförfrågningar. 
Skola + Näringsliv: Studiebesök för grundskolelever. 
Förbättrad skyltning mot centrum samt uppdatering av 6 infoskyltar.  
Koordinering av exploatering av mark samt etableringsärenden. 
Kanalyran 2018. 
Ny översiktsplan. 
Övergång med budget för DC samt uppstart av nytt samarbete. 
Inventering av kompetensutvecklingsbehov av eDIT. 
Presentation på julbord för företagare tillsammans med tillträdande kommunchef 
och turistinformatör. 

• Etableringsärenden 
Aktuell förfrågan via Position Väst för mindre datacenterlokal – Håfab är aktuella. 
Håfab inkluderad som en site i Node Poles internationella databas. 
Förfrågningar på Syrenen norr om skolans parkering. 

• Marknadsföring 
Uppdrag om profilprogram – direktupphandling ute med deadline innan jul. 
Jobbar med förberedelser för emigrantsmässa i Holland 10-11 februari. 
Påbörjat planering för bomässa i Vänersborg i 27-29 april. 
Enkät till permanenta båtgäster i Sunnanå Hamn är ute nu. 
Regional samverkanskurs i December för kriskommunikation. 

• Håveruds camping 
Intressent vill köpa marken och campingen alternativt arrendera, bygga ut och 
ändra detaljplanen.  

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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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§ 506 Dnr KS 2017/472.862 
 
Kanalyran 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. maximalt 500 tkr anslås till Kanalyrans 50-årsjubileum. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet har sedan tidigare tagit beslut om att kultur- och fritidsutvecklaren 
och näringslivsutvecklaren ska arbeta vidare med vissa frågeställningar kring 
Kanalyran 6-8 juli 2018. Även folkhälsostrategen har tagits med i arbetet. 

Arbetet har pågått under hela hösten och i tjänsteskrivelsen presenteras ett förslag 
till struktur för evenemanget. För att komma vidare utifrån denna krävs att det tas 
beslut om hur stor den kommunala insatsen är. 

Som tidigare påpekats kostar artister av den klass vi söker i de flesta fall sexsiffriga 
belopp. Även det vi vill erbjuda för barnen och på lördagseftermiddagen och på 
söndagen kommer att kosta mer än ”vanliga år”. 

Kostnader för arrangemanget beräknas enligt följande: 

Artister  530 tkr 
Ljud, ljus, scen, toaletter med mera  220 tkr 
Personal, inklusive vakter  70 tkr 
Annonsering, trycksaker  100 tkr 
Övrigt (tillstånd, STIM, priser till tävlingar och oförutsett)  80 tkr 
Totalt  1 000 tkr 

Beräknade intäkter: 

Kommunbidrag   500 tkr 
Sponsorer och platshyror   300 tkr 
Entréavgifter   200 tkr 
Totalt  1 000 tkr 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. maximalt 500 tkr anslås till Kanalyrans 50-årsjubileum. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2018. 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 507 Dnr KS 2016/588.861 
 
Dalslands Kanals 150-årsjubileum - Kanalkalaset  
1 september 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta planeringen inför Kanalkalaset  
i Håverud den 1 september 2018.  

2. kommunen tillskjuter maximalt 110 tkr till arrangemanget.  

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Kanal fyller 150 år under 2018. En mängd aktiviteter är planerade i 
samtliga kommuner längs kanalen. I vår kommun blir det bland annat en stor  
Nils Ericson-utställning i Dalsland Center. 

31 augusti – 1 september är det planerat ett stort tvådagarsevenemang i Håverud. 
Dalslands Kanal AB är tänkt att ansvara för fredagen, som bland annat kommer att 
innehålla en officiell återinvigning av akvedukten, att Dalslands Kanal blir vänkanal 
med Crinan Canal i Skottland och att en ny belysning av akvedukten invigs. 

Melleruds kommun har ansvar för lördagen som kommer att gå under beteckningen 
”Kanalkalaset”. För Mellerudsdelen av helgen ansvarar en arbetsgrupp bestående 
av kommunens turistinformatör och kultur- och fritidsutvecklare samt Loic Manchec 
från Skålleruds hembygdsförening. 

Den preliminära kostnadsbudget som upprättats ligger på totalt cirka 160 tkr, varav 
80 tkr för artister och underhållning, 60 tkr för scen och scenteknik, toaletter med 
mera, samt 20 tkr för övriga kostnader, inklusive annonsering. 

30 tkr beräknas i sponsorintäkter och platshyror samt cirka 20 tkr i entréavgifter 
(väderberoende). Det gör att det saknas cirka 110 tkr för att genomföra 
evenemanget. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta planeringen inför Kanalkalaset  
i Håverud den 1 september 2018.  

2. kommunen tillskjuter maximalt 110 tkr till arrangemanget.  

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2018. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren 
Turistinformatören 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 508    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: 

• Eritreanska föreningen 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om föreningens inbjudan till invigning 
av deras lokal söndag 14 januari 2018, klockan 16.00. Inbjudan har gått ut till 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt förvaltningscheferna. 

• Scenario i mars 2018 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att Scenarios tre föreställningar 
i mars 2018 kommer att sälja slut. 

• Musikhjälpen 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att de två konserterna på 
Kulturbruket och Stinsen drog in 10 tkr till Musikhjälpen. 

• Kommunens almanacka 2018 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att almanackans tema är 
Jubileumsåret – Kanalyran 50 år, Dalslands Kanal 150 år och Melleruds- 
mässan 10 år. 

• Julmarknader 
Kultur- och fritidsutvecklaren rapporterar att tre julmarknader har genomförts 
under december – i Håverud, Dals Rostock och 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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§ 509     
 
Tekniska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Renovering av Stinsenfastigheten (Mellerud 2:11) 
Samhällsbyggnadschefen och projektingenjören informerar om genomförda och  
planerade renoverings- och ombyggnadsåtgärder för Stinsen (Mellerud 2:11). 
Kostnaden kommer att överstiga tidigare avsatta medel varför nytt beslut krävs. 

• Särskilt boende Ängenäs 
Samhällsbyggnadschefen och projektingenjören informerar om pågående arbete 
med projektering av byggande av särskilt boende på Ängenäs och tidsplan för 
kommande beslut. 

• Gångbro över E45 
Projektingenjören presenterar förslag till gångbro över E45 vid det planerade 
köpcentret på Västerråda. 

 
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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§ 510   Dnr KS 2017/357.288  
 
Slutredovisning av projekt Utbyte av tak Idrottshuset 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Utbyte av tak Idrottshuset 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Taket på Idrottshuset i Mellerud läckte in och det var stor risk att takplåten blåste  
av vid starka vindar. Projektet innebar en rivning av gammal plåt och läkt och 
montering av ny papp, läkt och plåt. Även hela takavvattningssystemet byttes ut. 
I och med monteringen av ett nytt tak förlängdes livslängden på fastigheten. 

Projektet pågick från den 1 september till den 31 oktober 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 2017, § 286, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Utbyte av tak Idrottshuset och lämna en 
slutredovisning när projektet var slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 286. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av  
projekt Utbyte av tak 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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§ 511   Dnr KS 2017/354.376   
 
Slutredovisning av projekt Anslutningsavgifter fjärrvärme 

 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Anslutningsavgifter 
fjärrvärme och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fastigheterna Magasinsgatans Gruppboende, Fagerlidshemmet, Markusgården, 
Fagerlidsskolan och Ymers Förskola anslöts till Fjärrvärmen enligt utbyggnads-
planen Fjärrvärme Östra Mellerud och skulle därför betala anslutnings- 
avgifter enligt fjärrvärmetaxan. 

Projektet pågick från den 1 juni till den 30 oktober 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 2017, § 283 att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Anslutningsavgifter fjärrvärme och lämna en 
slutredovisning när projektet var slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 283. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av  
projekt Anslutningsavgifter fjärrvärme 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 2017-12-19 20
  
 
 
 
 
 

§ 512 Dnr KS 2016/427.252    
 
Slutredovisning av projekt Köp av Ängenäs 2:5 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Köp av Ängenäs 2:5 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:5 har tidigare tillhört Mellerud  
Ängenäs 2:21. Marken är viktigt utifrån ett framtida exploateringsområde för 
framtida bostadsområde.  

Köpeskillingen uppgick till 150 tkr efter en värdering av Areal. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2016, § 147, att ge kommun-
chefen i uppdrag att köpa del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:5 för en 
köpeskilling 150 tkr. Lagfartskostnad och stämpelskatt tillkommer.  
Finansiering av köpet skedde inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 147. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen  
av projekt Köp av Ängenäs 2:5 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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§ 513   Dnr KS 2016/475.052   
 
Slutredovisning av projekt Reparation av kaj vid Dalslands 
Center 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Reparation av kaj vid 
Dalslands Center och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kajen vid Dalsland Center i Håverud höll på att rasa och ta med Strömbron. 
Kommunen behövde därför säkra kajen genom att gjuta och sätta spont under 
vattnet. Åtgärderna gjordes för att bron skulle kunna användas på ett säkert  
sätt i framtiden. 

Projektet pågick från den 30 september till den 31 december 2016. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, § 377 att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Reparation av kaj vid Dalslands Center och 
lämna en slutredovisning när projektet var slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 377. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av  
projekt Reparation av kaj vid Dalslands Center 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 2017-12-19 22
  
 
 
 
 
 

§ 514   Dnr KS 2017/354.376   
 
Slutredovisning av projekt Reparation av Strömbron Håverud 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Reparation av Strömbron 
Håverud och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Strömbron i Håverud är en säkerhetsrisk och höll på att vittra sönder. Kommunen 
behövde sätta upp ett staket och gjuta runt bron under vattnet. Åtgärderna har 
gjorts för att bron skulle kunna användas på ett säkert sätt i framtiden. 

Projektet pågick från den 30 september till den 31 december 2016. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, § 376, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Reparation av Strömbron i Håverud, och 
lämna en slutredovisning när projektet var slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 376. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Reparation av Strömbron Håverud 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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§ 515   Dnr KS 2016/605.056   
 
Slutredovisning av projekt Hunnebyn förvaringsrum 
miljöfarligt avfall 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Hunnebyn förvaringsrum 
miljöfarligt avfall och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På Hunnebyns avfallsanläggning fanns ett undermåligt skydd för det miljöfarliga 
avfallet som kommer till anläggningen. Länsstyrelsen har även påpekat detta vid 
sin tillsyn av Hunnebyn. Miljöfarligt avfall stod utomhus och var även lätt att ta 
med sig ifrån tippen. Förvaltningen har säkrat upp det miljöfarliga avfallet bättre 
och fått till en bra miljö för alla som har med avfallet att göra genom att bygga ett 
mindre förvaringsrum och få det miljöfarliga avfallet mer inomhus. 

Projektet pågick från den 16 januari till den 31 augusti 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 20 december 2016, § 462, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Hunnebyn förvaringsrum miljöfarligt avfall och 
lämna en slutredovisning när projektet var slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-12-20, § 462. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Hunnebyn förvaringsrum miljöfarligt avfall och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 516   Dnr KS 2017/319.332   
 
Slutredovisning av projekt Lekplatser 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Lekplatser  
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det fanns behov av förbättringar av lekplatser med avsikten att höja både  
säkerhet och attraktionsvärdet av att använda kommunens lekplatser. 

Projektet pågick från den 3 juli till den 31 december 2017. 

Arbeten med uppdatering av lekplatser har nu avslutats och följande har gjorts:  

• Avgränsningar mellan lekplatser och omkringliggande ytor med hjälp av 
byggtimmer.  

• Nytt fallskydd i gummi på Sjögatans lekplats har anlagts.  
• Fallskyddsytor anlagda i sand har gjorts iordning och sand delvis bytts ut.  
• Anslutande grusytor vid lekparker har genomgått en översyn och nytt grus har 

lagts på.  
• Omkringliggande grönytor har kompletterats med jord och nytt gräs har såtts. 
• Informationsskyltar med tillhörande fundament och bågar har anlagts.  

Projektet beräknades att finansieras inom de 300 tkr som fanns avsatta för 
projektet. Anledningen till överdraget på 4 682 kronor har med grävmaskins-
timmar att göra. 

Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2017, § 253, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Lekplatser och lämna en slutredovisning  
när projektet var slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-06-20, § 253. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 517 Dnr KS 2017/542.003 
 
Tobakspolicy för anställda och inhyrda inom förvaltningar och 
bolag samt förtroendevalda inom politiska organ i Melleruds 
kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta tobakspolicyn för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag  
samt förtroendevalda inom politiska organ, daterad 2017-12-07   

2. upphäva policy om rökning för anställda i förvaltningar och bolag och 
förtroendevalda i politiska organ, daterad 2006-04-19. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och landsting har ställt sig bakom regeringens mål om att 
mindre än 5 procent av befolkningen ska röka år 2025.  

Kommunens förbud mot rökning på arbetstid har gällt sedan 2006. I och med  
att användande av e-cigaretter har ökat finns ett behov av att uppdatera och 
komplettera kommunens rökpolicy för att tydliggöra vad som gäller även för dessa. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 september 2017, § 365, att ge t.f. HR-chefen  
i uppdrag att ta fram ett förslag till ny rökpolicy för Melleruds kommun.  

Nuvarande Tobakspolicy antagen av kommunfullmäktige enligt § 40 daterad  
2006-06-19, beskriver fakta om nikotinets skadeverkningar samt hänvisar till lagar 
och hemsidor som var aktuella 2006.  

För att renodla våra styrdokument och skapa en aktuell policy bör nuvarande policy 
upphävas och ersättas med en uppdaterad tobakspolicy som inkluderar olika former 
av tobaksbruk. 

Beslutet att sluta röka och snusa är ett personligt beslut som ingen arbetsgivare 
kan kräva. Mellerud kommun som arbetsgivare kan däremot möjliggöra och 
underlätta för ett rök- och snusfritt liv. 

Mellerud kommun vill uppfattas som en hälsofrämjande kommun med friska och 
hälsosamma arbetsplatser. Vi vill erbjuda en tobak och rökfri miljö och därmed 
bättre förutsättningar för en god hälsa, både för brukare och anställda men också 
gentemot medborgare som besöker våra verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande rökpolicy för Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 365. 
• Förslag till Tobakspolicy för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag 

samt förtroendevalda inom politiska organ. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S):  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta tobakspolicyn för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag  
samt förtroendevalda inom politiska organ, daterad 2017-12-07   

2. upphäva policy om rökning för anställda i förvaltningar och bolag och 
förtroendevalda i politiska organ, daterad 2006-04-19. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 518  Dnr KS 2017/16.020    
 
Rätt till heltid – införande av heltidsplan för Melleruds 
kommun 2018-2022 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. fastställa genomförandeorganisation. 

2. fastställa uppdragshandling.  

3. ge HR-chef i uppdrag att rekrytera projektledare. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017 ”Plan för fler heltider i 
Melleruds kommun”.  

Införande av Heltid för Mellerud innebär en förändringsresa, för samtliga 
inblandade, där av är det av största vikt att införande sker med bred delaktighet,  
i såväl linje som i projektform. 

Den övervägande delen av de aktiviteter som finns angivna i heltidsplanen ska 
genomföras i linjeorganisationen, vissa aktiviteter kommer att genomföras med 
stöd av projektledare och i projektform.  

Aktiviteter 2018 med beskrivning av ansvar och genomförandeorganisation är en 
komplettering av den aktivitetslista som finns i Kommunstyrelsens beslut  
2017-11-08. En aktivitetslista kommer att tas fram för varje år fram till 2022. 
För att säkra arbetsfördelning mellan linje och projektorganisation behövs 
uppdragshandling och en projektplan. Uppdragshandlingen beskriver uppdraget, 
organisation och samband etc. I projektstyrgrupp ingår kommunens ledningsgrupp 
och kommunals ordförande. Information till övriga fackliga organisationer lämnas 
inom ramen för ordinarie samverkanssystem.  

Beslutsunderlag  

• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08 
• Kommunfullmäktige beslut 2017-11-22 
• Aktiviteter 2018 inklusive genomförandeorganisation. 
• Uppdragshandling – införande av heltidsplan. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. fastställa genomförandeorganisation. 

2. fastställa uppdragshandling.  

3. ge HR-chef i uppdrag att rekrytera projektledare. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

T.f. HR-chefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 519    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Löneöversyn 2018 
T.f. HR-chefen informerar om att flera avtal går ut under 2018.  

• Arbetsrättsliga förhandlingar 
T.f. HR-chefen rapporterar att några enstaka förhandlingar angående 
arbetsrättsliga ärenden pågår för närvarande. 

• Policydokument 
T.f. HR-chefen informerar om att översynen av policydokument pågår. 

• Introduktion av nyanställda 
T.f. HR-chefen informerar om att en plan har tagits fram för introduktion  
av nyanställda. 

 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19 30
  
 
 
 
 
 

§ 520  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dalslands museum 
T.f. kommunchefen informerar om att ordföranden i Dalslands Konstmuseum  
önskar att kommunen inte gör några avskrivningar av lånen då muséet istället 
vill använda pengarna till VA-investeringar i museifastigheten. 

• Föreningsarkivet i Mellerud 
T.f. kommunchefen informerar om att önskemål har kommit in från 
Föreningsarkivet i Mellerud om utökning av lokaler och behov av personal. 

• Upphandling Sundserud 
Daniel Jensen (KD) ställer fråga om krav på bebyggande i upphandlingsunderlag. 

 
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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§ 521 Dnr KS 2017/702.046 
 
Sven-Eric och Ingegerd Nilssons minnesfond  
– rutin för utdelning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla rutin för utdelning från stiftelsen Sven-Eric 
och Ingegerd Nilssons från Mellerud Minnesfond enligt följande: 

1. Kommunstyrelsen delar år 2018 ut föregående års avkastning (efter avdrag av 
stiftelsens kostnader) samt 3% av föregående års innestående kapital till Lions 
Club Mellerud att använda till stiftelsens ändamål. 

2. Kommunstyrelsen delar från och med 2019, årligen ut föregående års avkastning 
(efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club Mellerud att använda till 
stiftelsens ändamål. 

3. Om det utdelade kapitalet inte skulle räcka till planerade insatser enligt 
stiftelsens ändamål får Lions Club Mellerud även söka upp till 3% av föregående 
års innestående kapital. Ansökan sker till kommunstyrelsen. 

4. Lions Club Mellerud ska löpande och noggrant dokumentera hur mycket som 
erhållits från stiftelsen och hur mycket som brukats samt till vad. 

5. Lions Club Mellerud ska årligen redovisa för kommunstyrelsen de intäkter, 
kostnader och utbetalningar man haft avseende det kapital som kommit från 
stiftelsen. I redovisningen är det lämpligt att visa ingående behållning, mottagen 
utdelning, förbrukade medel samt en utgående behållning. Underlag (kvitton, 
fakturor, kontoöverföringar etc.) ska framställas för de medel som förbrukats. 
Första redovisningen sker lämpligtvis under våren 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Syftet med denna tjänsteskrivelse är att fastställa en rutin för hur medel ska delas 
ut från stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud Minnesfond. 
Undertecknad har eftersökt ett lämpligt sätt att årligen göra utdelningar som 
uppfyller stiftelsens ändamål och donatorernas vilja samtidigt som det inte skapar 
allt för mycket administration för kommunstyrelsen.  

Efter samtal och möten med både testamentsexekutor och Lions Club Mellerud så 
har samtliga gemensamt kommit fram till ett förslag på rutiner. 

 
Beslutsunderlag 

• Kopia av testamente 
• E-postkonversation mellan kommunen och representant från Lions Club 

Mellerud.  
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att bifalla rutin för utdelning 
från stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud Minnesfond enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 522 Dnr KS 2017/704.041 
 
Nämndmål för Melleruds kommun 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för nämndplaner för 
kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden  
och socialnämndens verksamheter för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Framtagande av mål för kommunens nämnder är ett led i utvecklingen av 
kommunens styrmodell som bl.a. syftar till att förtydliga det politiska uppdraget 
och dess styrning av förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till mål för budget 2018 för kommunstyrelseförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Byggnadsnämndens beslut 2017-11-22, § 237 med förslag till mål för  
budget 2018. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-27, § 14, med förslag  
till mål för budget 2018. 

• Socialnämndens beslut 2017-11-28, § 149 med förslag till mål för  
budget 2018.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för 
nämndplaner för kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildnings-
nämnden och socialnämndens verksamheter för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 523    
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. kommunchefen och administrative chefen informerar om aktuella integrations- 
och arbetsmarknadsfrågor: 

• Arbetslöshet 
Administrative chefen redovisar aktuell arbetslöshetsstatistik för kommunen i 
relation till region- och riksgenomsnittet. 

• Försörjningsstöd 
Administrative chefen redovisar aktuell statistik för utvecklingen av personer 
som erhåller försörjningsstöd. 

• Nyanlända i etablering 
Administrative chefen redovisar aktuell statistik över personer i olika 
etableringsinsatser. 

• Arbetsintegrerad integration 
Tio personer kvar i projektet - 2 på gång till arbete och 1 på gång att ta 
lastbilskörkort. Tio nya i projektet - 5 i vården och 5 inom samhällsbyggnad. 
Projektet kommer att vara helt avslutat 31 december 2018. 

• Frykens Trä 
Diskussion om hur verksamheten kan utvecklas och utökas för att användas  
för arbetsmarknadsprojekt. 

 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19 35
  
 
 
 
 
 

§ 524 Dnr KS 2017/655.001 
 
Samordningsmöjligheter mellan kommunen och 
bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder, återrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att se över möjligheterna att samordna verksamheter/funktioner 
mellan kommunen och bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder för att bli mer 
personal- och kostnadsmässigt effektiva.  

Arbetsutskottet beslutade den 20 november 2017, § 462, att ge  
t.f. kommunchefen i uppdrag ta fram förslag på samordningsmöjligheter  
mellan kommunens och bostadsbolag AB Melleruds Bostäder. Redovisning  
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december 2017. 

T.f. kommunchefen redogör för hur kommunen och Mellbo samverkat på olika sätt 
under de senaste 25 åren.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 462. 
 
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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§ 525    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Möte med Polismyndigheten  
Ordförande rapporterar från mötet den 14 december 2017 med företrädare  
för polismyndigheten och Dalslandskommunerna. 

 
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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§ 526    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Wepac Automation AB i Åsensbruk  
för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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