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 Ordförande .............................................................................................................................................. 
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 Justerande .............................................................................................................................................. 
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 Ingrid Engqvist 
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§ 236    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Skyltning 
Ordföranden informerar om förslag på att tillsammans med Bengtsfors 
genomföra ett skyltningsprojekt av Brudfjällsvägen som en turism- 
främjande insats. 

• Projekt Förbättrad service i Sunnanå hamn 
Näringslivsansvarig och fastighetschefen lämnar aktuell information/ 
kostnadskalkyl om turistbyrån i Stenmagasinet, caféservering och 
hantverkarutställning. Lika mycket aktiviteter i hamnen som tidigare år. 
Kommunen ansvarar för midsommarfirandet. Fastighetschefen redogör  
för dialogen med restaurangarrendatorn.  

• Fotbollsplanen vid Rådaskolan 
Samhällsbyggnadschefen redogör för klagomål från boende på Parkgatan som 
gjort att åtgärder vidtagits för att minska störningar i form av hög musik, 
nedskräpning m.m. på fotbollsplanen vid Rådaskolan. Ett förtydligande av 
ordningsregler kan vara en väg. Personalen på ungdomshuset Stinsen har 
informerat ungdomar som deltar i deras verksamhet. Skylt kommer att  
sättas upp om att aktiviteter endast är tillåtna till klockan 22.00. 

• Markanvändning i Dals Rostock 
Samhällsbyggnadschefen redogör för eventuellt behov av köp av mark i  
Dals Rostock i anslutnings till järnvägsspåret.  

• Informationstavlor vid Dalaborgs slottsruin 
Daniel Jensen (KD) frågar om tavlor vid Dalaborgs slottsruin. Samhälls-
byggnadschefen informerar om att dessa är på gång och snart ska sättas upp. 

 
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 2018-06-05 4
  
 
 
 
 
 

§ 237    
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella frågor: 

• Företagsbesök  
Löpande företagsbesök i kommunen - 44 utförda 

• Företagarorganisationer 
Industrigruppen: Studiebesök ÅK 5 och 6 ifrån Nordalsskolan i mars. 
Köpmannaföreningen: Driver projekt med skyltning. 
Näringslivsrådet: Fokus på arbetsmarknadsfrågor. Har haft riktat möte i  
februari 2018. 
MellerudsNavet: Föreläsning genomförd – 100 deltagare. Årsmöte 14/3. 

• Projekt 
Koordinering av exploatering av mark samt etableringsärenden 
Kanalyran 2018 
Ny översiktsplan 
Ny näringslivsstrategi avvaktar vi med till hösten 
Kompetenskartläggning i Mellerud planeras 
Genomgång av Företagsklimat 29/5 med Svenskt Näringsliv 
Planering för Mellerudsmässan 20-21 oktober 
Gemensamt upplägg studiebesök i grundskolan – förslag ute hos rektorerna 

• Ägarskifte/Generationsväxling Dalsland  
Konferens 19 september 2018 i Dalsland Center. Arrangörer: Svenskt Näringsliv, 
Företagarna, Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Åmåls kommuner.  

• Dalsland kommer på besök” och ”Dalsland bjuder på frukost” 
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner, Dalslands 
Turist AB (DTAB), Dalslands Sparbank och eDIT arrangerar tillsammans med 
näringslivet i Dalsland en hemvändardag på Junibacken i Stockholm den  
20 januari 2019. ”Dalsland kommer på besök”. Utflyttade invånare som idag 
bor i Stockholmsområdet bjuds in till en förmiddag på Junibacken med syfte att 
skapa intresse för att flytta tillbaks och/eller besöka Dalsland. 
Måndagen 21 januari, ”Dalsland bjuder på frukost”, bjuder vi in riksdags-
ledamöter för våra valkretsar, landsbygdsministern, branschorganisationer samt 
andra aktörer och influensers för dialog om ett Dalsland i tillväxt.  
Tillsammans gör vi det lätt att flytta till Dalsland! Vi stärker varumärket 
Dalsland genom att visa upp alla möjligheter som finns både som hemvändare 
och/eller besökare.  

• Etableringsärenden  
Håfab 
Förfrågningar på västra industriområdet längs E45:an 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• Marknadsföring 
Uppdrag om profilprogram.  
Emigrantmässa i Holland 10-11 februari. 5 familjer på besök planerat  
under sommaren och ett par familjer ska flytta hit. 
Projekt förbättrad turistservice Sunnanå Hamn. 

 
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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§ 238    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Kanalyran 
Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en aktuell rapport om arbetet med årets 
Kanalyra. 

• Dalslandslitteraturens Dag 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att Dalslandslitteraturens Dag 
genomförs den 30 juni 2018 i Dalsland Center. 

• Sommaraktiviteter 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att cirka 200 aktiviteter kommer  
att genomföras under juni-augusti 2018.  

• Filmfestivalen i Göteborg 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att en inbjudan har kommit om 
Melleruds kommun vill vara medarrangör vid Göteborgs filmfestival 2019/2020. 
Centrumsalongen är intresserade. Bion i Föreningshuset i Åsensbruk är inte  
aktiv för närvarande. 

• Dalslands kanals 150 årsjubileum 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att arrangörerna fått ihop ett  
riktigt bra program. 

• Nationaldagsfirande 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om nationaldagsfirande på olika  
platser i kommunen. 

 
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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§ 239 Dnr KS 2018/288.029 
 
Motion om att Melleruds kommun inför en klädpolicy/ 
neutralitetspolicy med förbud mot att bära synliga politiska, 
filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid, 
utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 oktober 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) föreslår i en motion den 24 april 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun inför en klädpolicy/neutralitetspolicy med förbud 
mot att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.   

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 oktober 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 240 Dnr KS 2018/341.452 
 
Motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommar-
månaderna, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 november 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärt på 370 liter för 
trädgårdsavfall under sommarmånaderna. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar.   

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 november 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 241 Dnr KS 2018/348.532 
 
Motion om att öka säkerheten för tågresenärer på 
stationsområdet i Mellerud, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
6 november 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 18 maj 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att noggrant undersöka de möjligheter 
som finns med hjälp av Trafikverket åtgärda och på bästa sätt eliminera 
säkerhetsrisken inom stationsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar.   

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
6 november 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 242  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Organisationsförändring 
Arbetsmarknadsenhetens och vuxenutbildningens verksamheter kommer att  
slås ihop. Personalen är informerad. 

• Biskopens besök 
Peter Ljungdahl informerar om att biskopen var mycket nöjd med besöket i 
Mellerud den 22 maj 2018. 

• Melleruds Bostäder 
Ny tillförordnad VD för bolaget har rekryterats. Arbetet med samomorganisation 
mellan kommunen och bolaget fortgår. 

 
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 
 
 


