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§ 231 Dnr KS 2016/280.002   
 
Delegering av föreläggande och sanktionsmöjligheter enligt 
20 § tobakslagen samt medel för att finansiera de utökade 
uppdragen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden delegeringsrätt att ta beslut 
enligt 20 § tobakslagen, i fråga om föreläggande och sanktionsmöjligheter.  

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel för att finansiera de utökade 
uppdragen som ålagts kommunen om 30 tkr.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under sina två senaste tillsynsbesök 
påpekat bristen av tillsyn när det gäller rökfria skolgårdar. Vid senaste tillsynen 
föreslogs att tillsynen skulle läggas på tillsynspersonalen för tobaks- och 
folkölsförsäljning. Det har också från Folkhälsomyndigheten ålagts kommunerna att 
genomföra kontrollköp i butiker och serveringslokaler som säljer tobak. Det har inte 
tilldelats några medel för detta från statsmakterna.  

Enligt tobakslagen finns det möjlighet att besluta om åtgärd om det vid tillsyn 
enligt tobakslagen visar sig att lagen inte följs. Vid en konferens om rökfria 
skolgårdar har länsstyrelsen informerat om hur vi, med uppdraget som 
tillsynspersonal, bör agera när det gäller att förelägga om förbud eller sanktioner i 
form av vite.  

Enligt tobakslagen gäller att:  

20 § Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som  

behövs för att bestämmelserna i 9, 10, 11 och 16–18 §§ eller med stöd av dem 
meddelade föreskrifter ska följas.  

En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har 
meddelats med stöd av lagen ska följas.  

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.  

Vitet får inte förvandlas.  

Socialnämnden beslutade den 31 maj 2016, § 41, att föreslå att kommun-
fullmäktige  

1. ger socialnämnden delegeringsrätt att ta beslut enligt 20 § tobakslagen, i fråga 
om föreläggande och sanktionsmöjligheter.  

2. tillskjuter medel för att finansiera de utökade uppdragen som ålagts kommunen 
om 30 tkr.  

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse 2016-05-20. 
• Socialnämndens beslut 2016-05-31, § 41. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden 
delegeringsrätt att ta beslut enligt 20 § tobakslagen, i fråga om föreläggande och 
sanktionsmöjligheter.  

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel för att finansiera de utökade 
uppdragen som ålagts kommunen om 30 tkr.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 232 Dnr KS 2016/311.106   
 
Information om utkast till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal  
samt regional överenskommelse om psykiatri och missbruk 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger socialnämnden i uppdrag att  
avge synpunkter på utkast till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt regional 
överenskommelse om psykiatri och missbruk. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret 
mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland för 
perioden 2012-2016 är förlängt till och med 31 mars 2017. Just nu pågår en 
översyn av nuvarande avtal där ett avtalsutkast har presenterats i början av juni. 

Avtalet tydliggör hur ansvarsfördelningen ser ut men stryker också under att 
patientnyttan ska vara vägledande. Det innebär att en patient alltid ska få den 
vårdinsats som är nödvändig och aldrig får bli lidande för att parterna inte kommer 
överens. Ett ledord för patienten är kontinuitet. Man ska inte behöva byta 
huvudman vid tillfälliga förändringar i hälsotillståndet. 
 
Beslutsunderlag  

• Utkast Hälso- och sjukvårdsavtal. 
• Utkast Överenskommelse psykiatri och missbruk. 
 
Socialchefen informerar om beslutsgång och hantering av förslag till nytt Hälso-  
och sjukvårdsavtal m.m. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger 
socialnämnden i uppdrag att avge synpunkter på utkast till nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal samt regional överenskommelse om psykiatri och missbruk. 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
Socialchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 233    
 
Arbetsmarknadspolitiska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen och socialchefen redovisar aktuella arbetsmarknads- 
politiska frågor: 

• Delegationen för unga i arbete (DUA) 
Ett arbetsteam håller på att bildas för att jobba med praktikplatser för  
unga arbetslösa. Arbetslösheten bland unga nyanlända hög. 

• Vuxna arbetslösa 
Antalet vuxna arbetslösa har ökat kraftigt det senaste året på grund av den 
stora mängden nyanlända. Hög utbildningsnivå – viktigt att hitta arbeten som 
matchar.  

• Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingens telebildfunktion kommer att försvinna och kontoret  
kommer att bemannas igen. 

 
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 2016-06-21 7
  
 
 
 
 
 

§ 234    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. personalchefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Löneförhandlingar 
Lokala förhandlingar med Kommunal har startat. Deras krav är på 4,5 procent. 

• Lärarlönelyften 
Kommunerna i Fyrbodal är överens att det ska vara tillfälliga tillägg –  
ett år i taget. 

• Arbetsmiljön inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande om Individ- och familjeomsorgen  
har påpekande om bl.a. arbetslokaler, introduktion av nyanställda, säkerhets-
rutiner vid hot och våld m.m.  

• Rekrytering/löner 
Mycket svårt att rekrytera behörig personal till IFO. Krav på höga löner  
från sökanden.   

• Samverkansavtal 
Arbetet med nytt samverkansavtal pågår. Vision och Kommunal skriver inte  
på då Vision inte har någon lokal styrelse och Kommunal har sagt upp avtalet 
centralt. Klagomål från fackligt håll på att nuvarande avtal inte fungerat t.ex. 
avsaknad av protokoll inom vissa verksamheter. Träff med berörda chefer har 
genomförts. 

• HR+ 
Ny systemansvarig för HR+ har anställts. Ny digital blankett för anställnings-
beslut har tagits fram. 

 
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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§ 235 Dnr KS 2015/101.041   
 
Tilläggsbudgetering med anledning av extra statsbidrag 2016  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera för år 2016 enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2016, § 19: 

1.  20 130 tkr Ny- och ombyggnationer Utökad investerings-
budget 

2.  700 tkr Belysning av gång- och cykelväg 
runt golfbanan 

Utökad investerings-
budget 

3.  500 tkr Föreningsbidrag för föreningar  
som arbetar med integration 

Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

4.  800 tkr Framtagning av detaljplaner Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

5.  8 570 tkr Förstärkning av etableringsbidraget Reserveras för 
kommande kostnader för 
flyktingverksamheten.  

 
Sammanfattning av ärendet 

För att tillfredsställa externa intressenter krävs att kommunen hanterar det extra 
statsbidraget med anledning av kommunens flyktingmottagande på ett enhetligt 
sätt. 

Kommunen har fått direktiv om hur det extra statsbidraget på 30,7 mkr 
redovisningsmässigt ska hanteras, det finns många intressenter, regeringen, SCB, 
SKL, RKR, media m.fl. som vill följa hur detta extra statsbidrag används. Bidraget 
ska redovisas som ett extra generellt statsbidrag på kto 8290. Konsekvensen av 
detta är att det blir ett överskott jämfört med den statsbidragsbudget som är lagd.  

Kommunfullmäktige har beslutat vad utrymmet ska användas till. Det är därför 
lämpligt att anpassa kommunens budget till detta.  

Konsekvensen av detta blir att kommunens resultat förbättras med 20 130 + 700 + 
8 570 = 29 400 tkr. 500 + 800 = 1 300 tkr används i 2016 års driftsbudget. 8 570 
tkr överförs vid behov till kommunens driftsbudget för att täcka kostnader inom 
flyktingverksamheten, inte säkert att hela beloppet förbrukas under 2016. 

Flyktingverksamheten har blivit en av kommunens större verksamheter, både skola 
och socialtjänst har påverkats kraftigt. Finansieringen sker på olika sätt, förskotts 
bidrag, bidrag som eftersöks, utökade statsbidrag. En tydlig redovisning av 
verksamhets konsekvenser och hanteringen av kostnader och intäkter för 
flyktingverksamheten kommer att göras i samband med kommande delårsbokslut. 
 
Beslutsunderlag  

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera för år 
2016 enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2016, § 19: 

1.  20 130 tkr Ny- och ombyggnationer Utökad investerings-
budget 

2.  700 tkr Belysning av gång- och cykelväg 
runt golfbanan 

Utökad investerings-
budget 

3.  500 tkr Föreningsbidrag för föreningar  
som arbetar med integration 

Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

4.  800 tkr Framtagning av detaljplaner Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

5.  8 570 tkr Förstärkning av etableringsbidraget Reserveras för 
kommande kostnader för 
flyktingverksamheten.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 236 Dnr KS 2016/84.041   
 
Budget för Dalslands miljönämnd 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun beviljar Dalslands miljönämnd  
en ökning av kommunbidraget med 3 procent. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljönämnd beslutade den 17 mars 2016, § 22 att för verksamhetsåret 
2017 äska en ökning av kommunbidragen med 3,4 procent. Miljönämnden bör 
också ges utrymmen att ianspråkta cirka 100 tkr av innestående kapital för att 
möjliggöra behovet av extra handläggarresurser under 2017. 

Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund beslutade den 29 april 
2016, § 21, att förslaget ska utgöra utgångspunkt för 2017 års budgetram och att 
kommuner har att ta ställning innan maj månads utgång. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljönämnds beslut 2016-03-17, § 22. 
• Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut 2016-04-29, § 21. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
beviljar Dalslands miljönämnd en ökning av kommunbidraget med 3 procent. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 237 Dnr KS 2016/259.049   
 

Svar på förfrågan från Kommuninvest om extra medlemsinsats 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ökar insatskapitalet 
(medlemsinsats) i Kommuninvest Ekonomisk förening till 75 procent av den högsta 
nivån på 900 kronor per invånare under 2016 och följer därmed beslutad tidsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

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

• Kommuninvests förfrågan. 
• Ekonomichefens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ökar 
insatskapitalet (medlemsinsats) i Kommuninvest Ekonomisk förening till 75 procent 
av den högsta nivån på 900 kronor per invånare under 2016 och följer därmed 
beslutad tidsplan. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 238 Dnr KS 2016/257.436   
 
Svar på remiss om ansökan om tillstånd till bergtäkt Livarebo 
1:6 i Melleruds kommun (samt Ulerud 1:20 och 1:21 i Åmåls 
kommun) 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun 

1. överlämnar Dalslands miljönämnds förslag till yttrandet för Livarebo 1:6. 

2. tillstyrker att tillstånd beviljas. Dock ska ett egenkontrollprogram utarbetas  
för täkten.    

 
Sammanfattning av ärendet 

Dalbo Kvartsit AB ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt på 
fastigheterna Ulerud 1:20 och 1:21 i Åmåls kommun samt Livarebo 1:6 i Melleruds 
kommun. Yttrandet från Dalslands Miljönämd avser i första hand fastigheten 
Livarebo 1:6 i Melleruds kommun. Nuvarande tillstånd omfattar täkt av berg och 
krossning på fastigheten Ulerud 1:20 och 1:21 i Åmåls kommun och gäller t o m 
2017-04-30. Verksamheten har bedrivits sedan 70-talet. Bolaget exporterar kvartsit 
för legeringsindustrin, främst till Norge men är även Sveriges enda aktiva 
kvartsittäkt för metallurgiskt framställning. 

Dalbo Kvartsit AB planerar att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad bergtäkt i 
30 år för borrning, sprängning och krossning av upp till 200 000 ton berg per år. 
Den faktiska produktionen beräknas till 50 000 ton per år. Livarebo 1:6 är ett nytt 
område som tas i bruk och ligger placerad i den södra delen av Dalbo Kvartsits 
verksamhetsområde. Råsjö kross har sitt verksamhetsområde beläget söder om 
Livarebo 1:6. 

Hela det avgränsade verksamhetsområdet för täktverksamheten omfattar totalt   
21 ha varav 14 ha omfattar de nya brytområdena. Livarebo 1:6 utgör 6915 kvm 
och är etablerad i Melleruds kommun. Verksamheten har angett att de kommer 
söka för verksamhetskod 10.11 som gäller för täkt av berg med ett 
verksamhetsområde större än 25 hk.  
 
Beslutsunderlag  

• Se Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida 
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/ybo4GBFHE99sdHY7CXfcPX 

• Dalslands miljönämnds förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun 

1. överlämnar Dalslands miljönämnds förslag till yttrandet för Livarebo 1:6. 

2. tillstyrker att tillstånd beviljas. Dock ska ett egenkontrollprogram utarbetas  
för täkten.    

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen Västra Götaland 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 239 Dnr KS 2016/312.841   
 
Projektstöd inför Dalsland Kanals 150-årsjubileum 
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar projektstöd om 10 tkr per år under 2016 och 2017 
för projektet Swimrun under förutsättning att projektet delvis genomförs i 
Melleruds kommun och att övriga finansiärer fattar motsvarande beslut. 

2. ge kommunutvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet vad gäller 
övriga två projekt. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2014 har det funnits önskemål från olika håll om att, inför Dalslands Kanals 
150 årsjubileum, anordna en utställning om Nils Ericsson i Dalsland Center. Frågan 
om finansiering av ett sådant projekt har lyfts vid varje budgetprocess sedan dess, 
men ännu inte fått grogrund. Kanske på grund av att jubiléet legat så långt fram i 
tiden och för att man inte kunnat specificera exakt hur utställningen skulle 
kunna se ut.  

Under tiden har dock arbete pågått med att göra ett projektunderlag, förankra idén 
hos olika finansiärer. Vi har också studerat andra utställningar i Sverige och 
Danmark för att kunna utröna vilken typ av utställning som skulle kunna passa i 
miljön på Dalsland Center, utifrån de förutsättningar och möjligheter som finns. 

Nu har Melleruds kommun blivit uppvaktade av tre olika aktörer som ser 
möjligheter att samverka med kommunen inför och under jubileumsåret. 

Det första är ett Leaderprojekt som kallas Dalslands Swimrun, ett motionslopp där 
man simmar och springer i etapper.  

Det andra projektet är ett initiativ från några doktorander på Handelshögskolan 
respektive Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. De vill forska kring 
visualisering och digitalisering av svensk besöksnäring.  

Det tredje projektet är en satsning som kommer att göras i samband med 
Högskolan i Skövde för att kunna synliggöra historien kring Nils Ericsons byggande 
av akvedukten och livet under brukens dagar.  

Genom att satsa på dessa projekt kommer kommunen att synas i minst tre olika 
sammanhang av skilda karaktär. Vi får således flera olika distributionsvägar och 
arenor för marknadsföring som destination till en betydligt billigare peng än om vi 
gör detta på egen hand. 

Om vi fortsätter att skjuta upp finansiering och satsningar på aktiviteter i som  
ska ske i samband med kanalens 150 årsfirande är risken att vi gör saker ”i sista 
minuten”. Då blir troligtvis kvaliteten på aktiviteterna inte lika bra som när man har 
mer tid att planera dem. Dessutom kommer det säkerligen bli avsevärt mycket 
dyrare för oss att genomföra och marknadsföra aktiviteter då vi ska göra allt på 
egen hand. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Att ingå i de olika projekten/sammanhangen visar på nytänkande och utvecklings-
kraft av nya aktiviteter i och kring Dalsland Center med kopplingar till kanalen. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunutvecklarens tjänsteskrivelse 
• Projektbeskrivning Dalsland Swimrun 
• Projektfinansiering Dalsland Swimrum 
• Projektbeskrivning Deltagande upplevelseinnovation genom visualisering  

och digitalisering 
• Projektfinansiering Deltagande upplevelseinnovation 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja projektstöd om 10 tkr per år under 2016 och 2017 för projektet Swimrun 
under förutsättning att projektet delvis genomförs i Melleruds kommun och att 
övriga finansiärer fattar motsvarande beslut. 

2. ge kommunutvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet vad gäller 
övriga två projekt. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunutvecklaren 
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§ 240 Dnr KS 2016/169.828   
 
BK Håvåsens ansökan om bidrag till renovering av 
bowlingmaskiner 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun avsätter medel till renovering av fem bowlingmaskiner.  

2. finansiering sker inom 2016 års investeringsbudget och höjning av 
hyreskostnaderna för BK Håvåsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

BK Håvåsen den 5 april 2016 ansökt om bidrag från Melleruds kommun  
425 tkr till renovering av fem bowlingmaskiner/banor. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2016, § 147, att ge kommunchefen i 
uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsutvecklaren ta kontakt med  
BK Håvåsen för diskussioner kring ansökan.  

Arbetsutskottet gav den 7 juni 2016, § 223, kommunchefen i uppdrag att fortsätta 
beredningen av ärendet. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 21 juni 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan från BK Håvåsen. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 146. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun avsätter medel till renovering av fem bowlingmaskiner.  

2. finansiering sker inom 2016 års investeringsbudget och höjning av 
hyreskostnaderna för BK Håvåsen. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 241    
 
Information om köp av mark  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om aktuella diskussioner/förhandlingar om köp av  
mark i anslutning till kommunal mark. 
 
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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§ 242    
 
Information om försäljning av kommunal mark  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om aktuella diskussioner/förhandlingar om  
försäljning av kommunal mark. 
 
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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§ 243    
 
Avtalsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om aktuella avtalsfrågor: 

• Sunnanå Hamnkrog 

• Stenmagasinet i 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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§ 244    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor: 

• Migrationsverkets upphandling av asylboenden 
Kommunchefen informerar om aktuella nya boenden/ansökta bygglov. 

• Ensamkommande barn 
Inga fler ensamkommande har kommit. 

 
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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§ 245    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar 
aktuella frågor: 

• Lokaler 
Diskussioner pågår om omflyttning av verksamheter för att bättre utnyttja  
kommunens lokaler. Framtida lokalisering av andra viktiga externa samhälls-
funktioner. Arbetsgrupp tillsatt av kommunchefens ledningsgrupp för att arbeta 
med kommunhusets framtida lokalanvändning. 

• Sunnanå Hamn 
Ytterligare en sjöbod har sålts. Problem med vattenskador i en av de osålda. 
Intäkter och kostnader. Positiv påverkan på prisutvecklingen på husmarknaden 
tack vare utvecklingen i Sunnanå hamn. En tomt har sålts för byggnation. 
Frykvalla har nyligen sålt en sjöbod. 

• Digitala sammanträdeshandlingar 
Kommunchefen informerar om hur kommunens sammanträden kan digitaliseras 
genom användande av modul/app i Formpipes W3D3.  

• Gratis Wifi till besökare i kommunen  
Förslag på områden/platser där kommunen skulle kunna erbjuda gratis Wifi  
till besökare.  

• Framtida äldreboendet 
Ytterligare en workshop återstår innan förslag kommer att vara klart och kan 
presenteras. Förslaget ska bland annat innehålla bemanningsplaner m.m.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 246    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen rapporterar  
från sammanträden m.m: 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Ny förbundschef har börjat. Ekonomin ser ut att gå mot nollresultat. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 247    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker SG Husvagnar i Erikstad för att  
informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


