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Torbjörn Svedung, enhetschef digital service § 474 
Marie Hörnlund, näringslivsansvarig § 475 
 
 

Övriga Niclas Köhler, VD DVVJ § 461 
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 Ordförande .............................................................................................................................................. 
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 Justerande .............................................................................................................................................. 
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§ 461    
 
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) information om 
ekonomisk situation, budget 2019 och affärsplan 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

VD för Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) lämnar en aktuell rapport om  
Stiftelsens verksamhet och ekonomiska situation, budget för 2019, affärsplan 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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§ 462  Dnr KS 2017/370.317 
 
Utredning av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa 
enskilda vägar  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för gata/park i uppdrag att ta 
fram ett förslag till policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom 
Melleruds kommun. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2017, § 248, att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa 
enskilda vägar för att säkerställa att kommunen inte bryter mot kommunallagens 
likställighetsprincip. Utredningen kom fram till att kommunen bekostar belysning på 
följande enskilda vägar: Karlslundsvägen, Dals Rostock, Bäckebolsvägen, Dals 
Rostock, Gunnarsbyvägen, Dalskog och Björnebol, Erikstad. 

Arbetsutskottet beslutade den 12 september 2017, § 322, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal vägbelysning och 
även inkludera släckta stolpar och sanering av dessa.  

Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2018, § 27, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att genomföra en workshop för förtroendevalda och tjänste-
personer för att ta fram ett förslag på riktlinjer för kommunens offentliga belysning. 

Samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för gata/park presenterar ett förslag på 
hur och var kommunen ska ha offentlig belysning. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation av förslag på hur och var kommunen ska ha offentlig belysning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för gata/park i uppdrag att ta 
fram ett förslag till policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom 
Melleruds kommun. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park 
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§ 463  Dnr KS 2018/733.056  
 
Projekt Laddstolpar, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Laddstolpar och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns av fler laddplatser i kommunen för att göra det enklare för bilägare  
att ladda elbilar. 

Kapital- och driftskostnader finansieras via investeringsmedel. 

Projektet beräknas pågå från den 21 december 2018 till den 30 juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Laddstolpar och lämna en slutredovisning när projektet 
är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen förråd/renhållning 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 464  Dnr KS 2018/732.056  
 
Projekt Komprimator med container, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Komprimator med container och lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Idag använder kommunen öppna container där wellpapp läggs för transport  
till företaget som tar emot detta.  

Behov finns att köpa in en komprimator för att bli mer miljövänliga, effektiva och 
kostnadseffektiva. 

Kapital- och driftskostnader finansieras via omfördelning från medel till staket på 
Hunnebyn.   

Projektet beräknas pågå från den 1 till den 21 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnads- 
chefen i uppdrag att starta projektet Komprimator med container och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen förråd/renhållning 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 465  Dnr KS 2018/743.303  
 
Anläggningsavgifter för kommunalt vatten- och avlopp (VA) 
i Upperud, Backa, Sundserud, Östra Järn, Stockenäs och 
Hjortens udde 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. i de beslutade utbyggnadsområdena för kommunalt VA enligt VA-planen -  
Upperud, Backa, Sundserud, Östra järn, Stockenäs och Hjortens udde - ska 
ordinarie anläggningsavgift användas.  

2. upphäva beslut om särtaxa för kommunalt VA i Upperud, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 47. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppgift att ta fram  
ny anläggningsavgift för anslutning av VA samt plan för införande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2018 att anta en VA-plan. Här pekas följande 
utbyggnadsområden ut: Upperud, Backa, Sundserud, Östra järn, Stockenäs och 
Hjortens udde.  

Man ska även utreda VA-frågan i områdena Köpmannebro och Kambol. Totalt  
rör det sig om 259 fastigheter som ska inkluderas i verksamhetsområdet för 
kommunalt VA. Räknas utredningsområdena bort är det 180 fastigheter som ska 
anslutas.  

Normalt ska kostnaden för utbyggnad av det allmänna VA-nätet bekostas av 
anläggningsavgiften för att ansluta sig till den kommunala VA anläggningen.  
I samband med pågående VA-projekt i Gerdserud samt i Dals-Rostock så visar  
det sig att dagens anläggningsavgift ligger för lågt för att täcka dagens faktiska 
kostnader för att bygga ut ett bostadsområde. En översyn behöver göras för att  
få fram en ordinarie taxa som motsvarar dagens kostnader för att bygga ut ett 
normalt bostadsområde.  

I och med att en ny taxa kommer att tas fram så kommer detta att påverka 
tidigare beslut angående särtaxa i Upperud. Förslaget är att detta beslut upphävs. 

I Köpmannebro kan särtaxa komma att användas då det enligt kalkylerna blir en 
betydande högre kostnad för utbyggnationen av den allmänna VA anläggningen än 
övriga utbyggnadsområden. Eventuell särtaxa bör beslutas efter man sett resultatet 
av utredningen av VA i Köpmannebro.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-19, § 47. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. i de beslutade utbyggnadsområdena för kommunalt VA enligt VA-planen -  
Upperud, Backa, Sundserud, Östra järn, Stockenäs och Hjortens udde - ska 
ordinarie anläggningsavgift användas.  

2. upphäva beslut om särtaxa för kommunalt VA i Upperud, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 47. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppgift att ta fram  
ny anläggningsavgift för anslutning av VA samt plan för införande. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 466  
 
Ny intagsledning Vita Sannar vattenverk, lägesrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

VA-chefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell lägesrapport om  
pågående projektering av ny intagsledning vid Vita Sannar vattenverk. 

 
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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§ 467  Dnr KS 2018/730.163  
 
Utredning av behov om avtal med frivillig resursgrupp eller 
motsvarande 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till säkerhetssamordnare för komplettering av vilka 
frivilligorganisationer som kommunen kommer att teckna avtal med. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 29 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Genom instruktion för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun har 
kommunstyrelseförvaltningen getts i uppdrag att under 2018 utreda behovet av att 
teckna avtal om frivillig resursgrupp eller motsvarande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontaktats under utredningens gång för att 
bedöma behovet av samverkan med frivilliga resursorganisationer. 

Kommunsstyrelseförvaltningen bör ges i uppdrag att söka samverkan med frivilliga 
försvarsorganisationer. Utgångspunkten bör vara de identifierade behoven av stöd 
som kan föreligga vid samhällsstörningar. 

Beslutsunderlag 

• Utredningen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till säkerhetssamordnare för komplettering av vilka 
frivilligorganisationer som kommunen kommer att teckna avtal med. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 29 januari 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Säkerhetssamordnaren 
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§ 468  Dnr KS 2018/735.026  
 
Rehabiliteringspolicy  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Rehabiliteringspolicy enligt 
föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för samtliga åtgärder av medicinsk, 
psykologisk, social och arbetslivsinriktad karaktär som har som syfte att hjälpa 
sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar 
för ett normalt arbetsliv. I Melleruds Kommun är arbetet med förebyggande 
insatser och rehabilitering en viktig del av en god personalpolitik. En tydlig 
rehabiliteringsprocess syftar till att sjukskrivna medarbetare så snart som möjligt 
ska återgå i arbete. Melleruds kommuns rehabiliteringspolicy tydliggör bland annat 
arbetsgivarens förhållningssätt, ansvaret för rehabiliteringen och samverkan mellan 
olika parter som kan vara involverade i rehabiliteringsarbetet.  

För att säkerhetsställa och underlätta att rehabiliteringsarbetet sker på ett korrekt 
vis hanteras allt rehabiliteringsarbete i vårt sjuk – och rehabiliteringsverktyg Adato. 
Riktlinjer för rehabiliteringsarbete finns i chefshandboken.  
 
Beslutsunderlag 

• Rehabiliteringspolicy  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad 
rehabiliteringspolicy enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 469  Dnr KS 2018/734.026  
 
Policy avseende kränkande särbehandling 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Policyn avseende kränkande särbehandling enligt föreliggande förslag  

2. att upphäva Mångfaldspolicy antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2002, 
§ 23.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgivaren har sett över de dokument som berör ämnet kränkande 
särbehandling och har därmed gjort om den gällande mångfaldspolicy som tidigare 
beskrivit hur vi i kommunen hanterar olika typer av kränkande särbehandling och 
dess olika innefattande begrepp. Genom en ny policy med förändrat namn beskrivs 
kränkningarna under det samlade begreppet kränkande särbehandling. Bifogat 
dokument benämnt Policy kränkande särbehandling utgör förslag till nytt politiskt 
styrdokument inom arbetsmiljöområdet gällande för förtroendevalda och anställda i 
Mellerud kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Policy gällande Kränkande särbehandling 
• Mångfaldspolicy: KF § 23 Den 24 april 2002 
• Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 
• Diskrimineringslagen SFS 2008:567  
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 

2001:1(SAM) 
• Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 med tillhörande vägledning.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Policy avseende kränkande särbehandling enligt föreliggande förslag  

2. att upphäva Mångfaldspolicy antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2002, 
§ 23.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18 13
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 470    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Bemanningsenhet 
HR-chefen informerar om beslut att inrätta en bemanningsenhet (delas ut på 
mötet).  

• Arbetsmiljömål 2019 
HR-chefen informerar om behov av arbetsmiljömål för 2019 och återkommer 
med förslag. 

• Personalfest 2019 
Eva Pärsson (M) frågar om det kommer att anordnas någon personalfest under 
2019. Kommunchefen informerar att man kommer att återkomma med svar när 
man vet om det ekonomiska läget möjliggör en sådan aktivitet. Det finns inga 
medel avsatta i budget 2019. 

 
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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§ 471 Dnr KS 2018/181.805 
 
Ansökan om bygdepeng till renovering av Örs bygdegård 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla första etappen på ansökan om bygdepeng till renovering av Örs 
bygdegård, motsvarande 31 tkr.  

2. en ny ansökan och utvärdering ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 
september 2019.   

 
Sammanfattning av ärendet 

Örs bygdegårdsförening har den 12 mars 2018 ansökt om bygdepeng till 
renovering av Örs bygdegård. Föreningens ansökan avser fyra renoveringar 
motsvarande 93 250kr i materialkostnader.    

Utredningen finner ett stort behov av att renovera Örs bygdegård. Det är dock 
väldigt stora kostnader som ansökning medför. Utredningens förslag är att 
totalkostnaden, motsvarande 93 250kr, delas upp i tre etapper, motsvarande 
31 100kr. Som förslagsvis betalas ut på tre år. Efter varje etapp inlämnas en 
utvärdering och en omprövning av beslutet. 

Utredningen finner att ansökan om bygdepeng till renovering av Örs bygdegård bör 
bifallas. Utredningen finner dock att kostnaden ska delas upp i tre etapper.    
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bygdepeng till renovering av Örs bygdegård. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla första etappen på ansökan om bygdepeng till renovering av Örs 
bygdegård, motsvarande 31 tkr.  

2. en ny ansökan och utvärdering ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 
september 2019.   

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18 15
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 472 Dnr KS 2018/529.805 
 
Ansökan om bidrag till bolltvätt och svar på förfrågan om 
enhetlig skyltning av sponsorer i D-hallen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla ansökan om bidrag till bolltvätt, motsvarande 37 250 kronor och 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet. 

2. bifalla förfrågan om enhetlig skyltning för sponsring på bestämda platser i  
D-hallen och kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet.   

3. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar.   
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 1 september 2018 ansökte Melleruds Handbollsklubb om medel för att köpa in 
en bolltvätt till nya D-hallen på Rådahallen. Klistret som används för att generera 
bättre grepp på bollen är svår att rengöra. Klistret har blivit ett stort problem och 
en bolltvätt hade lindrat slitaget på hallen och läktaren. Även ett flertal andra 
idrottsföreningar har klagat över klistret. 

Handbollsklubben har även en förfrågan om enhetlig skyltning för sponsring på 
bestämda platser i D-hallen. Utebliven skyltning har tyvärr inneburit uteblivna 
sponsringspengar. I nuläget får inte skyltar användas i D-hallen. 

Utredningens förslag är att kommunstyrelsen bifaller ansökan om bidrag till 
bolltvätt, motsvarande 37 250 kronor, samt att kommunstyrelsen bifaller förfrågan 
om enhetlig skyltning för sponsring på bestämda platser i D-hallen. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag till bolltvätt. 
• Rådahallens kommentarer. 
• Offert på inköp av bolltvätt.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla ansökan om bidrag till bolltvätt, motsvarande 37 250 kronor och 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet. 

2. bifalla förfrågan om enhetlig skyltning för sponsring på bestämda platser i D-
hallen och kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet.   

3. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar.   
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 473 Dnr KS 2017/708.805 
 
Ansökan om bidrag till stationshuset i Dals Rostock  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla bidrag för materialkostnaden, motsvarande  
28 tkr, till stationshuset i Dals Rostock förutsatt att Stationshusföreningen står 
för arbetskostnaden, alternativt, att föreningen hittar en annan finansiär som 
står för arbetskostnaden.  

2. bidraget finansieras inom avsatta medel till bygdepeng. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stationsföreningen i Dals Rostock har den 11 december 2017 ansökt om ett 
ekonomiskt bidrag för renovering bl. a. tak på stationshuset i halv skala som 
byggdes under åren 1999–2000.  

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 9 januari 2018 att återremittera 
ärendet för komplettering av bidragsbelopp och förtydligande av vad bidraget ska 
användas till.  

Stationshusföreningen i Dals Rostock ansökte den 30 januari 2018 om ett bidrag 
motsvarande 102 400 kr inklusive moms för reparation av taket på stationshuset. 

Utredningen finner att ansökan om bidrag till stationshuset i Dals Rostock bör 
bifallas, dock endast bidrag för materialkostnaden och endast om föreningen står 
för arbetskostnaden.   
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag till stationshuset i Dals Rostock 
• Offert, Olesens Bygg AB. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla bidrag för materialkostnaden, motsvarande  
28 tkr, till stationshuset i Dals Rostock förutsatt att Stationshusföreningen står 
för arbetskostnaden, alternativt, att föreningen hittar en annan finansiär som 
står för arbetskostnaden.  

2. bidraget finansieras inom avsatta medel till bygdepeng. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 474    
 
Information om fiberutbyggnadsutvecklingen i Melleruds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefen för Digital service lämnar en aktuell information om fiberutbyggnaden 
inom Melleruds kommun: 

• Fyra föreningar finns idag – Skålleruds fiber, Örs Fibernät, Dalnet och Bolstad 
bredband 

• Telia försöker hitta en lösning i Erikstad för de som är intresserade.  

• Problem finns med fiber i områden där det finns få fastigheter. 

• Bra mobiltäckning i kommunen.  

• Melleruds Bostäder har dragit in fiber i alla sina fastigheter. 

• Många fritidsbostäder väljer att inte dra in fiber då de enbart nyttjas under få 
veckor per år. 

 
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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§ 475    
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Samverkan med Nuntorp 
Näringslivsutvecklaren informerar om kommande möte kring samverkan mellan 
kommunerna, näringslivet och Nuntorp. 

• Dalsland kommer på besök 
Näringslivsutvecklaren informerar om evenemanget i Stockholm i januari 2019. 

• Förenkla - helt enkelt 
Näringslivsutvecklaren informerar om möjligheten att delta i SKL:s utbildning 
Förenkla - helt enkelt. Det är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina 
företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter 
företag i sitt arbete. Näringslivsansvarig återkommer med beslutsunderlag. 

• Träffar 2019 
Näringslivsutvecklaren informerar om planerade träffar med skolan, kommunens 
näringsliv och turismföretagare. 

 
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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§ 476  Dnr KS 2018/745.012  
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt Melleruds kommuns styr- och ledningssystem måste respektive förvaltning 
varje år sammanställa en verksamhetsplan som redogör för samtliga nyckeltal och 
aktiviteter kopplade till nämndmålen.   
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
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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§ 477  Dnr KS 2018/742.003  
 
Riktlinjer för kommunal sponsring, uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinjer för  
kommunal sponsring.   

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet sammanträde den  
7 maj 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av övergripande vägledning vid behandling av ansökningar om 
kommunal sponsring eller sponsringsliknande bidrag från kommunen.  
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinjer för  
kommunal sponsring.   

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet sammanträde den  
7 maj 2019. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
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§ 478    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Skolinspektion tillsyn Rådaskolan 
Eva Pärsson (M) frågar om Skolinspektionens tillsyn på grund av otrygghet 
på Rådaskolan. Marianne Sand Wallin (S) lämnar en aktuell information. 

• Dalslands miljö- och energiförbund och Dalslands miljö- och 
energinämnd 
Ordförande informerar om möte 21 december 2018 om där beslut angående 
Dalslands miljö- och energiförbund och Dalslands miljö- och energinämnds  
sammansättning för mandatperioden 2019-2022 ska tas. 

• Tillväxtenheten 
Kommunchefen informerar om den ny tillväxtenhetens sammanssättning och 
pågående rekryteringen av tillväxtchef och kommande rekrytering till enheten. 

• Avtackning 
Kommunchefen informerar om att kultur- och fritidsutvecklaren kommer att 
avtackas den 20 december 2018, kl. 15.00. 

 
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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§ 479    
 
Tack och avslut 
 
Sammanfattning av ärendet  

Avgående ordförande Tommy W Johansson (S) och ledamoten Marianne Sand 
Wallin (S) tackar för sin tid i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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