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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Måndagen den 9 mars 2020, klockan 08.30 – 12.15, 
13.00 – 14.10 i Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M)  § 60-61, 63-74 
Daniel Jensen  (KD  § 60-69 
Michael Melby (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Eriksson (KIM) för Daniel Jensen (KD)   § 70-74 
 
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Sophia Vikström, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Malin Johansson, socialchef § 60-61 
Anette Karlsson, sektorchef Stöd och service § 61 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 62 
Dovile Bartuseviciute, samhällsvägledare § 63 
Eva Nilsson-Olsson, turistinformatör  § 64 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 65-67 
Philippa Bellamy, kommunikatör  § 68 
Jenni Hagman, näringslivsutvecklare  § 68-69 
Marie Hörnlund, vik. näringslivsutvecklare  § 69 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef  § 71 
Martin Zetterström, enhetschef Kost och service § 71 
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/Fastighet § 71 
 

Utses att justera  
Justerare Michael Melby (S) 
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 9 mars 2020, klockan 16.00 
 

Justerade paragrafer  §§ 60 - 74 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Michael Melby 
 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-09 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-03-10  
  
Datum då anslaget tas ned 2020-04-04  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 60 Dnr KS 2020/124 
 
Samordning av samverkansområden inom socialförvaltningarna i 
Dalsland - finansiering 2020-2021 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till socialchefen för komplettering med detaljerad projektplan m.m. 
2. återremittera ärendet till kommunchefen för diskussion inom Dalslands-kommunernas 

kommunchefsgrupp om hur återrapport/redovisning av samverkansprojektet ska ske till 
kommunstyrelsen. 

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningarna i Dalsland arbetar gemensamt för att finna samverkansområden.  
Socialnämnden beslutade den 26 februari 2020, § 28, att, utifrån behovet av mer samverkan 
mellan kommunerna i Dalsland, ansöka om 300 tkr hos kommunstyrelsen, för att ha möjlighet 
att under två år samordna arbetet, under förutsättning att projekt genomförs.  
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2020-02-26, § 223.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till socialchefen för komplettering med detaljerad projektplan m.m. 

2. återremittera ärendet till kommunchefen för diskussion inom Dalslands-kommunernas 
kommunchefsgrupp om hur återrapport/redovisning av samverkansprojektet ska ske till 
kommunstyrelsen.  

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Socialchefen 
Kommunchefen  
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§ 61 Dnr KS 2020/127 
 
Dialog om huvudmannaskap för hyreslägenheter inom Lagen för  
Stöd och service 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med socialchefen, sektorchefen för Stöd och 
service, ekonomichefen och VD för AB Melleruds Bostäder, ta fram förslag till en modell för 
huvudmannaskap inom lagen för Stöd och service. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 augusti 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Socialnämnden beslutade den 20 november 2020, § 222, att avslå Vänersborg-Södra Dals 
FUB:s förslag på att införa maxhyror i Melleruds kommun. Dock ser socialnämnden ett behov  
av att se över huvudmannaskapet gällande hyreslägenheter i Melleruds kommun.  

Socialnämnden beslutade den 20 november 2019, 223, att initiera överläggning med 
kommunstyrelsen gällande olika modeller för huvudmannaskapet gällande hyreslägenheter  
i Melleruds kommun inom ramen för lagen om stöd och service.  
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2019-11-20, § 222.  
• Socialnämndens beslut 2019-11-20, § 223.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med socialchefen, sektorchefen för Stöd och 
service, ekonomichefen och VD för AB Melleruds Bostäder, ta fram förslag till en modell för 
huvudmannaskap inom lagen för Stöd och service. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 augusti 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Socialchefen 
Sektorchefen Stöd och service 
Ekonomichefen 
VD AB Melleruds Bostäder  
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§ 62 Dnr KS 2015/53 
 
Ny detaljplan för Sapphult, Melleruds kommun, granskning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avge följande yttrande: Områdesbestämmelser för västra delen av detaljplanen bör vidgas 
så att de tydligare svarar mot näringslivets behov.  

2. i övrigt inte ha något att erinra mot förslag till ny detaljplan för Sapphult. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har upprättat ett förslag på ny detaljplan för området Sapphult beläget i  
den nordöstra delen av Melleruds tätort. Syftet med detaljplanen är att anpassa detaljplanen 
efter vad som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att se över 
den befintliga detaljplanen för Sapphult och bedömde att det krävs en ny detaljplanen över 
området för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Västerråda/ 
Sapphult. Förslaget har varit ute på samråd under tiden 31 oktober – 11 december 2018.   
 
Byggnadsnämnden har den 26 februari 2020, § 25, beslutat att skicka ut förslag till ny 
detaljplan för Sapphult i Melleruds kommun på granskning under perioden 2 mars – 30 mars 
2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Granskningshandlingar – Ny detaljplan för Sapphult, Melleruds kommun. 
• Fastighetsförteckning (Arbetsmaterial). 
• Byggnadsnämndens beslut 2020-02-26, § 25. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avge följande yttrande: Områdesbestämmelser för västra delen av detaljplanen bör vidgas 
så att de tydligare svarar mot näringslivets behov.  

2. i övrigt inte ha något att erinra mot förslag till ny detaljplan för Sapphult. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 63 Dnr KS 2019/633 
 
Ansökan om bygdepeng till ett regnskydd vid boulebanan I Mellerud  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att bevilja 13 tkr i bygdepeng till Boulealliansen i Mellerud för 
regnskydd vid boulebanan i anslutning till MIF:s fotbollsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Boulealliansen Mellerud har ansökt om kommunal bygdepeng från Melleruds kommun för att 
uppföra ett regnskydd vid boulebanan som är anlagd i anslutning till MIF:s fotbollsplan. 
Den totala kostnaden motsvarar 17 tkr inklusive moms. Materialkostnaden motsvarar 13 tkr 
inklusive moms och specificeras i en kompletterande handling till ansökan. Uppförandet görs av 
frivilliga hantverkare i föreningen. 

När kommunen beviljar bygdepeng är föreningen skyldig att lämna följande redovisning till 
kommunen: 
1. Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts. 

Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen 
ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter utbetalningen. 

2.  Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt ändamål 
kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget (KS § 90, 2019-04-10). 

 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om bygdepeng till uppföring av regnskydd vid Boulebanan i anslutning till MIF 

fotbollsplan med bilagor. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att bevilja 13 tkr i bygdepeng till 
Boulealliansen i Mellerud för regnskydd vid boulebanan i anslutning till MIF:s fotbollsplan. 
 
Beslutsgång 

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

Boulealliansen Mellerud 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 64 Dnr KS 2020/142 
 
Redovisning av turistbyråverksamheten 2019 och planer inför 2020 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Turistinformatören lämnar en redovisning av kommunens turistbyråverksamhet i 
Mellerud och Håverud och kommentarer från några av turistanläggningar inom 
kommunen under sommaren 2019.  

Vidare presenteras en utvärdering med förslag på vad som behöver utvecklas  
inför 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation av turistbyråverksamhet 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 65 Dnr KS 2020/109 
 
Yttranden angående ansökan om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare i Melleruds kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara länsstyrelsens remiss om ansökan om förordnande som 
borgerlig vigselförrättare i Melleruds kommun enligt följande: 

Bedömningen är att behovet av borgliga vigselförrättare i Melleruds kommun idag är tillräckligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Catrin Johansson har hos Länsstyrelsen i Västra Götaland ansökt om förordnande som 
borgerlig vigselförrättare i Göteborgs, Mölndal, Härryda och Melleruds kommuner. 

Länsstyrelsen anser att kommunens behov av borgerliga vigselförrättare bör vara ledande i 
bedömningen av ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare. Göteborgs, Mölndal, 
Härryda och Melleruds kommuner lämnas tillfälle att yttra sig över Ann-Catrin Johanssons 
ansökan samt uppge om kommunernas behov av vigselförrättare är tillgodosett eller om 
kommunerna är i behov av ytterligare vigselförrättare. 

Utredaren har varit i kontakt med de båda borgerliga vigselförrättarna som är förordnade i 
Melleruds kommun idag. Den samlade bilden är att behovet av borgliga vigselförrättare är 
tillfyllest. Alla par som önskat har vigts av den ena eller andra vigselförrättaren. Fler vigslar kan 
även förrättas under samma dag. Inga par har nekats tid hos vigselförrättarna utan detta har 
ordnats på ett eller annat vis. 

Bedömningen är att behovet av borgliga vigselförrättare i Melleruds kommun idag är tillräckligt.  

Beslutsunderlag 
• Länsstyrelsens underrättelse. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att besvara länsstyrelsens 
remiss om ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare i Melleruds kommun enligt 
följande: 

Bedömningen är att behovet av borgliga vigselförrättare i Melleruds kommun idag är tillräckligt. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 66    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetssamordnaren redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och beredskap: 

• Höga vattenflöden 
Säkerhetssamordnaren informerar om vattennivåerna i Upperudsälven och Vänern m.m. 

• Otillåten affischering 
Säkerhetssamordnaren informerar om olaga affischering/skadegörelse i Mellerud. 

• Corona 
Säkerhetssamordnaren informerar om kommunens samverkan med andra myndigheter och 
även internt inom kommunen kring Corona. Kommunen informerar och affischer även 
internt till de anställda om bl.a. hygien, rekommendationer om sjukfrånvaro m.m. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 67 Dnr KS 2020/131 
 
Pandemiplan för Melleruds kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Pandemiplan för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden  
att uppdatera respektive pandemiplan utifrån kommunens nya pandemiplan samt eventuella 
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten/Smittskyddsmyndigheten. 

 Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Västra Götalandsregionens 
smittskyddsenhet uppmanar kommunerna att se över sina beredskapsplaner för pandemi med 
anledning av coronaviruset (covid-19). 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett underlag för pandemiberedskap i tre delar. Jämfört 
med planeringen vid den nya influensan 2009 är rekommendationen att inte i förväg besluta om 
prioriteringar. Dessa beslut behöver kunna anpassas efter händelsens art, omfattning och 
kunskaper. Kommunen behöver därför ha förberedda underlag och flexibla beslutsprocesser. 
Denna planen utgör därför ett smörgåsbord av åtgärder som kan användas beroende på 
händelseutvecklingen. I sin vägledning betonar Folkhälsomyndigheten även vikten av 
samverkan. 

Denna planen ska användas som underlag för förvaltningarnas handlingsplaner inom området. 
Planen är framtagen i samverkan med den interna samordningsgruppen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till Pandemiplan för Melleruds kommun. 
• Folkhälsomyndigheten, 2019a. Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss –  

ett kunskapsunderlag. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/p/pandemiberedskap-hur-vi-forbereder-oss-ett-kunskapsunderlag/ 

  
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer Pandemiplan för 
Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden  
att uppdatera respektive pandemiplan utifrån kommunens nya pandemiplan samt eventuella 
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten/Smittskyddsmyndigheten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 68 Dnr KS 2019/618 
 
Kanalyran 2020, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunikatören och näringslivsutvecklaren lämnar en aktuell uppdatering kring planering  
av Kanalyran 2020: 

• Restauranger 
Kommunikatören och näringslivsutvecklaren informerar om möten/kontakter med 
företrädare för restauranger som kan ha verksamhet på Köpmantorget. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 69    
 
Näringslivsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Näringslivsstrategi för Melleruds kommun 
Näringslivsutvecklaren presenterar utkast till Näringslivsstrategi. Totalt har sex träffar  
med kommunens näringsliv genomförts med högt deltagande. Diskussion förs om upplägg, 
innehåll, eventuell koppling till kommunens vision och eventuella mål. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 70    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen och enhetschefer redogör för aktuella samhällsbyggnads- och 
planfrågor: 

• Nöttkött Framnäs gård  
Enhetschefen för kost och service informerar om att kommunen köpt två egna köttdjur 
(skafferiavtal) som ett alternativ till köp av närproducerat kött. Slakt och styckning har  
skett på Dahlbergs i Brålanda. Vidare redovisas en jämförelse av CO2-utsläpp för olika 
transporter. 

• Vita Sandars Camping 
Samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för Fjärrvärme/Fastighet informerar om 
diskussioner med nuvarande entreprenör om förnyelse av arrendeavtal m.m. Förslag 
finns på att ta bort en av nuvarande tennisbanor. Entreprenören har framfört förslag  
på att anlägga en paddelbana. 

• Kvarteret Ugglan 
Samhällsbyggnadschefen informerar om träff angående markanvisningsavtal den 18 mars 
2020 med entreprenör som vill bygga i kvarteret Ugglan. Vidare förs diskussion om taxenivå. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 71 Dnr KS 2020/85 
 
Rutiner för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga 
politiska beslutsärenden  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för fortsatt beredning enligt förslagna ändringar. 
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för handläggning av 
motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden.  
Det finns ett behov på sådana riktlinjer för att ge kommunens tjänstepersoner en generell 
inriktning för vilka steg och överväganden som bör finnas med i handläggningsprocessen.  
Det är viktigt att motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden besvaras  
så sakligt, professionellt och enhetligt som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 
beslutsärenden. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för fortsatt beredning enligt förslagna ändringar. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Chefssekreteraren 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-09 15 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr KS 2020/95 
 
Motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga i Mellerud, 
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 9 juni 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att 

• utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas. 

• fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras. 

• fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas. 
Utredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkställas under 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Pål Magnussen (V). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): 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 9 juni 2020. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
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§ 73  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ägarsamråd NÄRF den 17 mars 2020. 

• Strategisk samhällsutveckling den 18 mars 2020. 

• Konferens Vänerturism den 19 mars 2020. 

• Samverkansmöte med Polisen den 23 mars 2020 i Vänersborg. 

• Styrelsemöte med Dalslands Turist AB den 24 mars 2020. 

• Konferens Digital transformation 25 mars 2020 på Högskolan Väst. 

• Årsmöte Svinesundskommittén den 30 mars 2020. 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) – extra medel till förstudie och verksamhet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 74    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Fyrbodal direktion den 13 februari 2020 (bland annat information om FVM). 

• Dalslands energi- och miljöförbund gemensamt möte den 14 februari 2020. 

• Föreläsning för lantmätarstudenter vid Högskolan Väst den 19 februari 2020. 

• Dalslandskommuner till Västervik för studiebesök vid Campus Västervik den  
20 februari 2020. 

• Möte med länets mindre kommuner, Småkom och landshövdingen den 27 februari 2020. 

• Dialogmöte med idrottsföreningar den 27 februari 2020. 

• Näringslivsmöte angående näringslivsstrategi den 27 februari 2020. 

• Styrelsemöte med Nätaktiebolaget Biogas Brålanda, 28 februari 2020. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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