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§ 130 Dnr KS 2018/138.612 
 
Samverkansavtal Naturbruksutbildning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun tecknar Samverkansavtal 
avseende Naturbruksutbildning under perioden 1 januari 2019 till och med  
31 december 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Avstår 

Daniel Jensen (KD) avstår från att delta i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan det första samverkansavtalet 
upprättades 1999 med de 49 kommunerna varit huvudman för naturbruks-
utbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det här aktuella 
samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i 
samma lagrum för sin verksamhet som en kommun. Förslaget till det nya 
samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet.  

Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 
yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.  

Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkans-
organisationen (SRO) redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i 
egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun 
eller landsting/region.  

Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men 
intentionen ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.  

Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  

En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna 
ska senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta 
avtal löper ut.  

Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.  

Västkom och SRO har tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och 
rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ställa sig 
bakom avtalet samt att säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 
2019 som då ersätts av det nya avtalet.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ärendet ska vara slutbehandlat senast 30 april 2018.  

Rekommendation från kommunalförbundet kommer att behandlas på 
arbetsutskottet den 2 mars och direktionen den 22 mars.  

Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2018, § 103, att ge kultur- och 
utbildningschefen i uppdrag att utreda konsekvenserna av samverkansavtalet  
och ta fram ett förslag till beslut. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 3 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv med förslag till samverkansavtal med bilagorna 1-2. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 103. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
tecknar Samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning under perioden  
1 januari 2019 till och med 31 december 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 131 Dnr KS 2018/214.610    
 
Vård- och omsorgscollege – samverkansavtal och avtal om 
handledning och arbetsplatsförlagt lärande 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 
underteckna Samverkansavtal och Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt 
lärande för Melleruds kommuns räkning. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetslivet och 
utbildningar inom vård- och omsorg, som sker på nationell, regional och lokal nivå. 

Syftet är att gemensamt hitta sätt att trygga kommande kompetens-
försörjningsbehov och arbeta för att både arbete och utbildning inom vård-  
och omsorg upplevs vara attraktiva. 

Några konkreta områden som är viktiga att samverka kring inom VO-College är 
exempelvis yrkesutbildningens struktur och innehåll, det arbetsplatsförlagda 
lärandet (APL) och lärandet i arbetet (LIA), handledarutbildning, språkombuds-
utbildning, validering och kompetensutveckling för redan anställda. 

På regional nivå blev Vård- och omsorgscollege i Fyrbodal certifierade i  
november 2015.  

Bengtsfors kommun, Melleruds kommun, Kunskapsförbundet Väst, Trollhättans 
stad och Vänersborgs kommun bildade den 27 oktober 2016 en lokal styrgrupp  
och har påbörjat arbetet för att bli ett certifierat lokalt college. 
 
Beslutsunderlag 

• Samverkansavtal.  
• Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunstyrelsens 
ordförande i uppdrag att underteckna Samverkansavtal och Avtal om handledning 
och arbetsplatsförlagt lärande för Melleruds kommuns räkning. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens ordförande 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 132 Dnr KS 2018/196.370 
 
Motion om att Melleruds kommun vid nästa upphandling  
köper grön el, 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  
8 maj 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 20 mars 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun vid nästa upphandling köper grön el. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

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

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
8 maj 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 133 Dnr KS 2017/359.212 
 
Svar på remissen Förslag till översiktsplan (ÖP) för  
Lidköpings kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslut att Melleruds kommun ser positivt på samarbete kring 
gemensamma frågor kring Vänern och har inget att erinra mot Lidköpings 
kommuns förslag till översiktsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lidköpings kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som nu är framme i 
utställningsskede. Melleruds kommun angränsar till Lidköpings kommun genom 
vattenområde i Vänern och har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandet ska lämnas 
senast 14 maj 2018. 

Lidköpings kommun har drygt 39 000 invånare och har som mål att vara minst 
45 000 år 2030. Det innebär en utbyggnad av ca 3 500 bostäder. Kommunens 
förslag till översiktsplan innebär en satsning på att koncentrera bebyggelse i staden 
med en mindre del bebyggelse i småorter och på landsbygd. Genom bättre gång- 
och cykelvägar ska småorterna knytas samman bättre till staden. Läget vid Vänern 
ska utnyttjas genom utbyggnad av Hamnstaden där bostäder och verksamheter 
samsas och knyter samman den befintliga stadskärnan med vattnet för boende  
och besökare. Till översiktsplanen hör ett fördjupat arbete med sammanlagt  
22 LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).  

Visionen för Lidköping är att vara en välkomnande och hållbar kommun. Målbilder 
för visionen handlar om att öka befolkningen, fördubbla antal besökare till 
kommunen och att det ska finnas jobb inom räckhåll.  Bra kommunikationer ska 
finnas så att man kan ta sig till och från utbildningsorter och arbetsplatser.  

Lidköpings förslag till översiktsplan har i huvuddrag inte ändrats från samråd till 
utställning. Strategier har utvecklats och förtydligats. Likaså har planens 
huvuddrag, utbyggnad av staden och beskrivningar av övriga orter uppdaterats 
med mer detaljerade beskrivningar. LIS-områden har justerats; två har minskat, 
ett har tagits bort och tre har lagts till. De sociala konsekvenserna av planförslagets 
genomförande har utvecklats.  

För mellankommunala frågor som berör Melleruds kommun beskrivs 
Vänersamarbetet. Varvsverksamheten på Kållandsövarvet bedöms ha en viktig 
betydelse för sjöfartens infrastruktur eftersom det är det enda större varvet i 
Vänern. Varvets möjlighet till utveckling anses därför även vara en viktig 
mellankommunal fråga. 

Melleruds och Lidköpings kommuner har nära och gemensamma vägar i luftrum och 
vatten över Vänern. I Vänersamarbetet finns möjlighet att arbeta för gemensamma 
frågor om sjöfart/transportinfrastruktur, besöks- och upplevelsenäringar, fiske samt 
forskning och utveckling. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Såtenäs flygflottilj, som är belägen i Lidköpings kommuns sydöstra del, innebär ett 
stoppområde för höga objekt. I Lidköping berörs hela kommunen och förbjuder 
höga objekt över 45 m inom sammanhållen bebyggelse och 20 meter utanför. För 
Melleruds kommun berörs en del av Dalboslätten där möjligheten till utbyggnad av 
vindkraftverk begränsats. Flygflottiljen tillhör försvaret och frågeställningar till 
flygningar och begränsningar av höga objekt kan inte styras i översiktsplanen. 

Lidköpings kommuns förslag till översiktsplan står inte i strid med Melleruds 
kommuns vilja till utveckling. 
 
Beslutsunderlag 

• Planförslaget finns tillgängligt på Lidköpings kommuns webbplats 
www.lidkoping.se/oversiktsplan/ 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslut att Melleruds kommun ser 
positivt på samarbete kring gemensamma frågor kring Vänern och har inget att 
erinra mot Lidköpings kommuns förslag till översiktsplan. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 134  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Konferens om Dalslandssamarbete/samverkan 26-27 mars 2018 
Ordförande redogör för frågor som togs upp vid konferensen om 
Dalslandskommunernas framtida samarbete/samverkan. 

• Möte med tillförordnad polisområdeschef 
Ordförande informerar om inbjudan till Möte med tillförordnad polis- 
områdeschef 17 april 2018. 

• Möte med länsstyrelsens kontaktperson 
Ordförande informerar om förslag på datum där representanter från  
kommunen ska träffa länsstyrelsens kontaktperson – förslag 22 maj  
eller 19 juni 2018. 

• Dalslands fornminnes- och hembygdsförening 100 år 
Ordförande informerar om inbjudan till Dalslands hembygdsförenings  
100-årsjubileum 21 april 2018 i Åmål. 

• Invigning av Vård- och omsorgscollege 
Invigning den 27 april 2018 i Vänersborg. 

• Dalslands Turist AB bolagsstämma 
Bolagsstämman hålls den 26 april 2018 på Ursands camping i Vänersborg. 

• Melleruds Bostäder ABs bolagsstämma 
Bolagsstämman hålls den 20 april 2018. 

• Informationsfilmer 
Kommunchefen presenterar exempel på informationsfilmer om kommunal 
verksamhet som läggs ut på hemsidan/Facebook. 

• Rekrytering av ny socialchef 
Kommunchefen redogör för processen kring rekrytering av ny socialchef. 

 
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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§ 135 Dnr KS 2018/188.340 
 
VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2017  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av 
huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
VA-verksamheten inom Melleruds kommun 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• VA-verksamhetens årsrapport 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 136 Dnr KS 2018/186.342 
 
Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun -  
årsrapport 2017  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen  
ska särredovisas, fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för 
abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
Fjärrvärmeverksamhetens inom Melleruds kommun 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 137 Dnr KS 2018/187.450 
 
Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun -  
årsrapport 2017  
 
ArbetsutskottetsfFörslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen 
ska särredovisas, fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för 
abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
Renhållningsverksamhetens inom Melleruds kommun 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Renhållningsverksamhetens årsrapport 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 138 Dnr KS 2017/498.003 
 
Gemensam Avfallsplan för de fyra Dalslands-kommunerna - 
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud - utställning  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Gemensam Avfallsplan för de fyra 
Dalslandskommunerna - Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud – ställs ut 
under perioden 1 – 31 maj 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det gemensamma arbetet med att ta en ny avfallsplan fram som ska omfatta de 
fyra kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed och Mellerud påbörjades 2017. 
Syftet med den nya planen är att erbjuda en användarvänlig och hållbar avfalls-
hantering till invånare och verksamhetsutövare i kommunerna. Den nya 
avfallsplanen kommer att gälla 2018-2025. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Gemensam Avfallsplan för de fyra Dalslandskommunerna - 
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud – med bilagor. 

• Granskningsprotokoll. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Gemensam 
Avfallsplan för de fyra Dalslandskommunerna - Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och 
Mellerud – ställs ut under perioden 1 – 31 maj 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 139 Dnr KS 2018/207.056 
 
Inköp av tjänstebilar med annat drivmedel än biogas  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för förråd/renhållning tillåtelse att 
köpa in dieseldrivna pickupper/specialbilar i de fall där biogasdrivna fordon av 
denna typ saknas på marknaden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommun har beslutat att köpa biogasbilar till sina verksamheter. Under 
våren/hösten 2018 ska cirka 50 bilar bytas ut mot bilar som drivs med biogas.  

Kommunen har cirka fem pickupper/specialbilar som finns i verksamheterna som 
inte går att ersätta med biogasbilar från biltillverkarna. 

Önskemål finns om att få tillåtelse att köpa dieselbilar i de fall där det är inte finns 
möjlighet att få tag på bilmodeller som drivs med biogas. Om det under tiden 
upphandling av pickupper/specialbilar sker kommer att tillhandahållas biogasbilar 
på marknaden kommer kommunen i så fall att köpa in dessa.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för 
förråd/renhållning tillåtelse att köpa in dieseldrivna pickupper/specialbilar i de fall 
där biogasdrivna fordon av denna typ saknas på marknaden. 
 
Beslutsgång 

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

Enhetschefen för förråd/renhållning   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 140 Dnr KS 2017/508.311 
 
Ny gatumiljön vid Rådahallen (Rådaplatsen)/trafiklösning 
korsningen Bergsgatan – Norra Kungsgatan och moderni-
sering av P D Lundgrens torg, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för ny 
gatumiljö vid Rådahallen (Rådaplatsen)/trafiklösning korsningen Bergsgatan – 
Norra Kungsgatan.  

2. ge samhällsbyggnadsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl  
för en modernisering av P D Lundgrens torg. 

3. redovisning av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
17 april 2018 

 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov av ny gatumiljö framför Rådahallen.  

Arbetsutskottet beslutade den 12 september 2017, § 325, att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag med kostnadskalkyl  
för ny gatumiljö vid Rådahallen. redovisning ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 3 april 2018. 

Arkitektkonsulten presenterar ett förslag till ny utformning av området framför 
Rådahallen (Rådaplatsen). 

Vidare redovisas ett förslag på trafiklösning för korsningen Bergsgatan – Norra 
Kungsgatan och ett förslag på modernisering av P D Lundgrens torg. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 325. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för ny 
gatumiljö vid Rådahallen (Rådaplatsen)/trafiklösning korsningen Bergsgatan – 
Norra Kungsgatan.  

2. ge samhällsbyggnadsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl  
för en modernisering av P D Lundgrens torg. 

3. redovisning av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
17 april 2018 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 141    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Håveruds camping 
Samhällsbyggnadschefen redogör för pågående diskussioner med Håfreströms IF 
om avtal angående Håveruds camping. 

 
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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§ 142 Dnr KS 2018/191.760 
 
Insatser mot langning av alkohol i Västra Götaland 2018  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge folkhälsostrategen i uppdrag att anmäla Melleruds 
kommuns deltagande i insatser mot langning 2018. 
 
Sammanfattning i ärendet 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har den 15 mars 2018 bjudit in länets samtliga 
kommuner till samverkan i årets arbete mot langning av alkohol till ungdomar.  

Under 2017 deltog 47 av länets 49 kommuner i arbetet och förhoppningen är  
att samtliga kommuner medverkar i årets gemensamma arbete. 

Sedan flera år har kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma arbete 
mot langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län utvecklats till ett 
reguljärt arbete under hela året. Det är viktigt att det är återkommande budskap 
som kommuniceras då det varje år är nya tonårsföräldrar som vi behöver stärka att 
vara restriktiva med alkohol till sina tonåringar. 

Insatser mot langning består bland annat av särskilda insatser i samband med 
riskhelger under året. Länsstyrelsen ansvarar för samordning av insatserna och 
respektive kommun ansvarar för förankring och lokal mobilisering. 

Svar önskas senast tisdagen den 10 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsen inbjudan 
• Anmälningsblankett 
• Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge folkhälsostrategen i 
uppdrag att anmäla Melleruds kommuns deltagande i insatser mot langning 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Folkhälsostrategen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 143 Dnr KS 2018/208.409 
 
Miljö-, energi- och klimatstrategiskt arbete 2017, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöstrategen redogör för miljö-, energi- och klimatstrategiskt arbete 2017: 

• Miljöledning i Melleruds kommun  

• Energi och klimat  

• Miljöanpassad offentlig upphandling  

• Hållbar samhällsplanering  

• Hållbar livsstil och konsumtion  

• Naturvårdsplanering  

• Vattenplanering  

• Miljöpolitiskt program  
 
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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§ 144 Dnr KS 2018/209.409 
 
Miljörevisionsrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöstrategerna genomförde, med start i november, en miljörevision på Melleruds 
kommun, då i förväg ställda frågor gicks igenom med alla verksamhetsansvariga 
enhetschefer, sektorchefer och förvaltningschefer. Det innebar 42 olika träffar,  
en med respektive chef. En miljörevisionsrapport, med miljöstrategernas 
rekommendationer, har därefter lämnats över till kommunchefens ledningsgrupp.  
Miljöstrategen föredrar innehållet i miljörevisionsrapporten.  
 
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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§ 145    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Ordförande rapporterar från senaste förbundsmötet. 

 
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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§ 146    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Hilmér Lantbruk AB i Grinstad för  
att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


