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Dnr KS 2022/226

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag/bygdepeng för inköp av
åkgräsklippare till Bolstads Prästgårds Vänner
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår ansökan om kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng för inköp av
åkgräsklippare till föreningen Bolstads Prästgårds Vänner.
Sammanfattning av ärendet
Bolstads Prästgårds Vänner förening har lämnat in en ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng om 50 000 kronor för inköp av åkgräsklippare John Deere X127.
Kostnaden för åkgräsklippare motsvarar 50 000 kronor inklusive moms och specificeras i en
kompletterande handling till ansökan inlämnad den 28 april 2022.
I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds
kommun anges krav och kriterier för bidraget. Där framgår bland annat att bidrag inte kan
beviljas för insatserna, som omfattas av i normalt löpande underhåll. Eftersom gräsklippning är
att betrakta som löpande underhåll kan inte detta bidrag beviljas för inköp av åkgräsklippare.
Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör avslå ansökan om kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av åkgräsklippare till Bolstads Prästgårds Vänner.
Beslutsunderlag
• Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av åkgräsklippare till
Bolstads Prästgårds Vänner.
• Regler för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng, KS § 113, 2021-05-05.
• Offert.
• Kompletterande handlingar till ansökan – verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet avslår ansökan om kommunalt
investeringsbidrag-bygdepeng för inköp av åkgräsklippare till föreningen Bolstads Prästgårds
Vänner.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Bolstads Prästgårds Vänner
Samhällsvägledaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 187

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

sida
5

Dnr KS 2022/309

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), årsredovisning
och revisionsberättelse för 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2021
för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Sammanfattning av ärendet
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen
för 2021.
Årets resultat uppgick till -39 tkr vilket är försämring från 2020 års positiva på 363 tkr.
Rörelseintäkterna har minskat med 360 tkr till 6 323 tkr. De största förändringarna har skett på
kontot för växling. Totalt har 850 tkr inkommit i driftsbidrag för 2021, för verksamhetsåret 2020
var det totala driftsbidraget 1 374 tkr. Noteras skall att inget driftsbidrag från Region/Dalslands
Kanal utgått 2021.Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 728 tkr, vilket är en
fördubbling jämfört 2020 samt något under 2019.
Det egna kapitalet uppgick till -710 tkr (-617 tkr).
Melleruds Kommun har genom ett beslut i kommunstyrelsen den 9 juni 2021, § 127, begärt en
långsiktig finansieringsplan från DVVJ.
Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 127.
Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2021.
Revisionsberättelse
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2021
för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/286

Bidrag till Samordningsförbundet Väst 2023
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att
1. anslå 168 000 kronor till Samordningsförbundet Väst år 2023.
2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet i 2023 års budget.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår från 1 januari 2022 i Samordningsförbundet Väst.
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj 2022 att
hemställa om bidrag från medlemskommunerna för 2023 med 11 000 tkr. Detta är en utökning
med 900 tkr (8,8 %) från 2022. Höjningen avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för
verksamheten. Bedömningen är att kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än
föregående år. Största delen av förbundets kostnader används till personal. Används som
planerat större delen av det egna kapitalet under året, innebära det minskade insatser de
kommande åren om inte bidragit från medlemmarna ökar.
I Lagen om Finsam (Finansiell samordning) står under medel om finansiell samordning: 5 §
Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Den eller
de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som
deltar med en fjärdedel. Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett
samordningsområde, ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa
kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer
överens om.
Enligt § 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna enats om att
fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1
november det år val har ägt rum. Melleruds kommuns andel enligt modellen är 6,09 %.
Melleruds bidrag uppgår till 154 tkr för 2022. För 2023 begärs en utökning till 168 tkr.
Kostnaden för medlemskap i Samordningsförbundet Väst belastar Socialnämndens budget.
Bidraget utökas med 14 tkr inför 2023 men kostnaden är ändå lägre än bidraget till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för 2021. Det ökade bidraget föreslås
rymmas i socialnämndens budget. Samråd har gjorts med socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Samordningsförbundets Väst styrelseprotokoll nr 2 2022, 2022-05-17
Samordningsförbundets Väst skrivelse om äskande om bidrag inför 2023äst
Tjänsteutlåtande Samordningsförbundet Väst.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsens beslutar att
1. anslå 168 000 kronor till Samordningsförbundet Väst år 2023.
2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet i 2023 års budget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/306

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med 1 075 793 kronor för år 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.
Sammanfattning av ärendet
Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på 1,9% enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i
respektive kommun/region.
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april 2022 enades man om att till ägarna äska 2,9%
enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2023. Framställan om anslag för år 2023 görs enligt
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.
Anslagsbeloppet för år 2023 uppgår till totalt 9 754 731 kronor. Av anslagsbeloppet avser
8 006 950 kronor Dalslands kanal och 278 346 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2023 till 1 469 345 kronor.
Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands
Kanal AB inom de angivna ramarna.
Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret 2023 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.
I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till
exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023 ingår
prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index.
Äskat anslag ryms inom beslutad ram.
Beslutsunderlag
• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning
för 2023.
• Årsredovisning/revisionsberättelse för 2021.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

sida
9

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med 1 075 793 kronor för år 2023, vilket är en uppräkning med 2,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 190

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Hearing angående Biogas i Färgelanda den 22 juni 2022.
• Möte angående Samverkan 4D i Färgelanda den 22 juni 2022.
• SKR digitalt möte om aktuella frågor den 23 juni 2022.
• Kanalyran den 1-3 juli 2022.
• Preliminärt kommer en utbildning i SKR:s regi för fullmäktigepolitiker i Dalslandskommunerna att genomföras den 1 mars 2022.
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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§ 191

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Möte med Brålanda infrastrukturgrupp den 8 juni 2022.
• Dalslands miljö- och energiförbunds styrelsemöte den 9 juni 2022.
• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder den 9 juni 2022.
• Bolagsstämma i Dalslands Kanal AB den 10 juni 2022.
• Tillgänglighetspromenad i centrala Mellerud den 13 juni 2022.
• Möte tillsammans med AB Melleruds Bostäder med Entropi den 14 juni 2022.
• Årsmöte i Dalbergsåns–Holmsåns vattenvårdsförbund den 16 juni 2022.
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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Dnr KS 2022/242

Svar på remiss - Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor
och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian Utökad
skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor och har
inget ytterligare att tillägga.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat propositionen Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och
färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228) som innehåller förslag om en modell för
ett nytt skatterättsligt regelverk för arbetsresor. I denna promemoria föreslås att den övre
avståndsgränsen i det nya systemet ska höjas från 80 till 120 kilometer och att den s.k.
kilometersatsen ska höjas från 50 till 80 öre.
Det föreslås också att det görs en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen
storstadskommuner på så sätt att indelningen ska utgå från Tillväxtverkets reviderade
kommunindelning från augusti 2021. Det innebär att tre kommuner – Lerum, Vellinge och
Österåker – inte längre klassas som storstadskommuner.
I promemorian föreslås vidare att det schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor
med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs samt att avdraget för drivmedel vid
tjänsteresor med förmånsbil justeras för att bättre motsvara den faktiska kostnaden.
Schablonbeloppen som tillämpas vid avdrag för kostnader för hemresor med egen bil eller
förmånsbil föreslås justeras på motsvarande sätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 2023
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds kommun.
Beslutsunderlag
• Missiv
• Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor

och hemresor

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer
sig bakom promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för
tjänsteresor och hemresor och har inget ytterligare att tillägga
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 193

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor:
• Återrapporteringsmöte den 8 juni, stickprovsmöte den 9 juni och återkopplingsmöte
den 15 juni 2022 med Arbetsmiljöverket.
• Visselblåsarfunktion införs från den 17 juli 2022.
• Rekrytering av ny tillväxtchef.
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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Dnr KS 2022/296

Svar på remiss - Förslag på beslut om utökning av naturreservatet
Svarvaretorpet i Mellerud kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot förslaget om
utökning av naturreservatet Svarvaretorpet i Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har upprättat förslag till beslut om utökning av naturreservatet
Svarvaretorpet med föreskrifter och avgränsning.
Utökningen av Svarvaretorpets naturreservat består av ett delområde i väst och ett i öster.
Båda delarna ligger i direkt anslutning till det befintliga reservatet. Naturreservatets utökning
omfattar granskog som är mer eller mindre kalkpåverkad, vilket gör den artrik med flera
krävande arter. De mer kalkpåverkade delarna har ett stort inslag av lövträd och ett rikt inslag
av örter i fältskiktet. Här finns arter som blåsippa, vippstarr, svart trolldruva och gullpudra. I de
mindre kalkpåverkade delarna dominerar blåbärsris i fältskiktet. Skogen är klassad som
utvecklingsmark till naturtyperna näringsrik granskog, även kallad ängsgranskog, samt taiga.
Förekomsten av naturskogselement som gamla träd och död ved är måttlig-sparsam, men
kommer öka med tiden då skogen tillåts att utvecklas fritt.
Det unika med Svarvaretorpets naturreservat, och så även de delar som omfattar utökningen,
är den rika förekomsten av den sällsynta och utrotningshotade ormbunken uddbräken. Arten är
rödlistad och klassad som sårbar, VU, enligt rödlistan 2020. Svarvaretorpet utgör troligen
landets rikaste lokal av uddbräken. De delar som reservatet nu utökas med omfattar ytterligare
växtplatser med arten. I dessa delar finns även andra rödlistade arter, exempelvis strävlosta
och skogssvingel. I området finns även den sällsynta idegranen.
Det område som naturreservatet utökas med är 3,9 hektar stort, varav ca 3,5 hektar ingår i
Natura 2000-området Svarvaretorpet. Det befintliga reservatet ligger helt inom Natura 2000området. Med utökningen blir naturreservatets totala areal 18,3 hektar.
Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Länsstyrelsen. Förvaltare för
naturreservatet är Västkuststiftelsen.
Melleruds kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över förslaget senast den 15 juli 2022.
Melleruds kommun äger inte marken där reservatet ligger eller där det ska utökas, men
har mark tätt intill ett elljusspår som besöks av många. Utökningen av reservatet gör att
tillgängligheten till reservatet blir bättre då besökare kan ta sig direkt från elljusspåret in i
naturreservatet. Området ligger inom Kroppefjäll, som kommunen har pekat ut som värdekärna
i sin översiktsplan som viktig plats för natur och rekreation. Utökningen av naturreservatet är
därmed i linje med kommunens intension om Kroppefjäll.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens förslag på beslut om utökning av naturreservatet Svarvaretorpet i Mellerud
kommun med kartor.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte
har något att erinra mot förslaget om utökning av naturreservatet Svarvaretorpet i Melleruds
kommun.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götaland
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§ 195

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:
• Arbetet kring nödvattenhanteringen.
• Aktuellt personalläge.
• Markförsäljning.
• Melleruds ridklubb - alternativ placering.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/782

Ansökan om medfinansiering av upprustning m.m. av befintlig
konstgräsplan i Mellerud
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen
Sammanfattning av ärendet
Efter 13 års användning är konstgräset utslitet och utdömt enligt besiktning av Dalslands
fotbollsförbund. Norddalsalliansen har fått dispens att spela på planen år 2022 efter det
kommer inte seriespel att få utföras där. Norddalsalliansen står nu inför byte av konstgräs och
ljuskällor. De har meddelat Melleruds kommun att de inte själva kan finansiera utbytet.
Alliansens förslag via skrivelse är att kommunen genomför grundinvesteringen och att
Alliansen bridrar med drift och skötsel.
Beslutsunderlag
• Skrivelser från Norddalsalliansen 2020-12-09 och 2022-02-08.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/564

Kanalyran 2022, rapport
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen
Sammanfattning av ärendet
T.f. tillväxtchefen och näringslivsutvecklaren lämnar en aktuell rapport om planeringen
av Kanalyran som arrangeras den 1-3 juli 2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/275

Internationellt utbyte mellan Scandia och Melleruds kommun enligt
Sister Cities-avtal, återrapport
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt det tecknade gemensamma avtalet ska Scandia och Mellerud sträva efter att skapa
gemensamma program som främjar vänskap och internationell goodwill, såsom – men inte
begränsat till:
• Utveckling av ungdoms vänskap via samhällets grundskolor.
• Utveckling av affärsrelationer och ekonomiskt samarbete.
• Hjälp med släktforskning och kontakt med släktingar.
• Främjande av kulturarvs- och konstprogram i varje systersamhälle, inklusive möjliga utbyten
inom konstutställningar, musik, dans och andra kulturella aktiviteter.
• Utveckling av relationer och utbyte av idéer mellan museer och andra kulturorganisationer i
varje samhälle.
• Lokala utbytesmöjligheter för ungdoms-, affärs-, konst- och boenderesor.
Arbetsutskottet beslutade deb 24 maj 2022, § 161, att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram
ett förslag hur arbetet med internationellt utbyte ska ske enligt förd diskussion.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 161.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 199

Verksamhetsbesök på Rådahallens Sport- och fritidscenter
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Rådahallens Sport- och fritidscenter för att informera
sig om verksamheten m.m.
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Dnr KS 2022/123

Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att låta tidigare hyresgäst fullfölja tidigare hyresavtal och återställa
lokalen enligt avtal.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 67, att ge kommunchef i uppdrag att genomföra
en analys utifrån förd diskussion.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april 2022, § 107, redovisade t.f. tillväxtchefen och
verksamhetsledaren för Rådahallen framtagen analys av olika alternativ.
Arbetsutskottet beslutade den 24 maj 2022, § 162, att ärendet tas upp till ny behandling vid
arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2022 med kartläggning/redovisning av lokaldisposition
och intäkter/kostnader.
Arbetsutskottet beslutade den 7 juni 2022, § 180, att ge t.f. tillväxtchefen i uppdrag att
fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion. Redovisning ska ske vid
arbetsutskottets sammanträde den 21 juni 2022.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-24, § 162.
• Arbetsutskottets beslut 2022-06-07, § 180.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att låta tidigare hyresgäst
fullfölja tidigare hyresavtal och återställa lokalen enligt avtal.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
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§ 201

Företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Hamrane bak- och kaffestuga för att informera sig om
dess verksamhet och framtidsplaner.
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