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Dnr KS 2018/366.464

Svar på remissen förslag till ny vägledning ”Tillämpning av
miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt
avfall vid epizootiutbrott"
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger yttrande över remissen
förslag till ny vägledning ”Tillämpning av miljöbalken vid lokalt omhändertagande
av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott" enligt föreliggande förslag med tillägg
enligt förd diskussion.
Sammanfattning av ärendet
Jordbruksverket önskar få synpunkter på den föreslagna vägledningen ”Tillämpning
av miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott
– vägledning för hantering och tillsyn”.
Vid epizootiutbrott som Sverige drabbats av genom åren har berörda myndigheter
identifierat ett behov av vägledning för hur man omhändertar smittfarligt avfall.
Sedan 2016 har Jordbruksverket arbetat med att ta fram en vägledning för hur
man omhändertar smittfarligt avfall lokalt på den smittade gården. Arbetet har
resulterat i det bifogade förslaget på vägledning ”Tillämpning av miljöbalken vid
lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott – vägledning för
hantering och tillsyn”. Vägledningen ska i första hand vända sig till ansvariga för
miljötillsyn på kommuner och länsstyrelser men den ska även kunna vara
användbar för Jordbruksverkets handläggare och utredande veterinärer.
Förslaget har utvecklats av en arbetsgrupp som letts av Jordbruksverket och
innehållet har reviderats efter input från Naturvårdsverket.
Kommunens synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 15 juni 2018.
Kommunen har fått förlängd remisstid.
Beslutsunderlag
• Jordbruksverkets remisshandlingar.
• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remiss.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger
yttrande över remissen förslag till ny vägledning ”Tillämpning av miljöbalken vid
lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott" enligt föreliggande
förslag med tillägg enligt förd diskussion.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Jordbruksverket
Justerandes sign
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Dnr KS 2018/347.020

Rätt till heltid – tidplan för samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamheter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna tidplan för införande av rätt till heltid enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har antagit en plan för rätt till heltid. Utifrån denna plan ska
förvaltningarna ta fram en tidplan för införande inom respektive verksamheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för införande
av rätt till heltid inom förvaltningens verksamheter. I arbetet har representant från
Kommunal funnits med.
Beslutsunderlag
• Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag på tidplan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna tidplan för
införande av rätt till heltid enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschefen för kost och service
Projektledaren
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Dnr KS 2018/380.107

Begäran om omedelbart extra tillskott till Dal Västra
Värmlands Järnvägs (DVVJ) verksamhet
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ett
extra ekonomiskt tillskott på 150 tkr.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget – förfogandeanslaget.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har den 31 maj 2018 skrivit till
huvudmännen – Bengtsfors och Melleruds kommuner – om att stiftelsen är nu i
ett sådant ekonomiskt läge att kommunstyrelsen ska underrättas enligt stiftelsens
stadgar.
De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva tågtrafik på sträckan
Mellerud-Billingsfors-Bengtsfors har under de senaste åren förändrats.
Kostnaderna har ökat inom alla led inom tågtrafiken.
Redan under maj månad för två år sedan organiserades ett stormöte med
berörda parter från Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund,
Trafikledningen, kommunrepresentanter från Mellerud och Bengtsfors, samt
styrelserepresentanter från DWJ. Alla var överens om att tågtrafiken på
DWJ var viktig för företagen samt turister i vårt område och från DVVJ:s sida
påtalade man vikten av ekonomiskt stöd för att tågtrafiken skall leva vidare.
Förändringar har också skett på intäktssidan inom DVVJ:s verksamhet.
Tidigare entreprenadarbeten som utfördes av DVVJ, utförs idag av
tågoperatören själv, med hjälp av en liten låda s.k. radiostyrning. Skall
stiftelsen följa ändamålet i stadgarna att utveckla järnvägstrafiken på DVVJ,
samt att bedriva gods- och persontrafik i vårt område för turister och de lokala
företagen, behövs ett ekonomiskt tillskott.
Stiftelsen har under sin verksamhetstid inte haft någon uppräkning av de
årliga bidragen, snarare minskat på bidraget. Vid något tillfälle har även
återbetalning skett av det årliga bidraget.
Med agerande av kommunalråden i Mellerud och Bengtsfors, har Västra Götalandsregionen nyligen meddelat att man göra ett ärende av hur regionen kan stötta
DVVJ:s sommartrafik juridiskt. En uppskattning hur stor kostnaden är för
sommartrafiken önskas.
Stiftelsen begär nu av stiftarna Mellerud och Bengtsfors kommuner om ett
omedelbart ekonomiskt tillskott på 300 tkr från respektive huvudman, då det
fortfarande finns en osäkerhet vilken stöttning som kan komma från Västra
Götalandsregionen.
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Beslutsunderlag
• Skrivelse från Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
ett extra ekonomiskt tillskott på 150 tkr.
2. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budget – förfogandeanslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2018/381.841

Turistvägsskyltning mellan Högsbyn och Bränna
(Brudfjällsvägen)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. Melleruds kommun medfinansiera turistvägsskyltning mellan Högsbyn och
Bränna (Brudfjällsvägen) med 25 tkr.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget – förfogandeanslaget.
Sammanfattning av ärendet
Brudfjällsvägen som går mellan Högsbyn och Håverud är en berg- och dalbaneväg
som uppmärksammats som Sveriges roligaste väg av både media, motorcyklister
och bilister.
Bengtsfors kommun har kommit med ett förslag om att skylta upp vägen som
turistväg för att göra vägen än mer uppmärksammad. Kommunen har gjort en
avstämning med Dalslands Turist AB som anser att detta är en bra idé som stärker
turistnäringen på ett positivt sätt. Brudfjällsvägen berör både Mellerud och
Bengtsfors kommuner. Melleruds kommun är intresserad men eftersom Dalslands
Center med akvedukt samt Dalslands Konstmuseum med flera sevärdheter ligger
längs med Upperudshöljen föreslås att ansökan om turistskyltning görs för hela
sträckan väg 2221 och väg 2224. På så sätt kan besökaren få ett mer samlat grepp
över besöksmål och sevärdheter som finns.
Ansökan görs hos Trafikverket, som också utför arbetet. Kostnadsdelen är i
dagsläget inte klar och beror på de anordningar som ska säkerställas i samband
med uppsättandet. Förslaget är 4-5 skyltar utmed vägen med en uppskattad
kostnaden på maximalt 50 tkr. Eftersom vägens längd är ungefär lika lång i varje
kommun bör Bengtsfors och Melleruds kommuner dela på kostnaderna.
Beslutsunderlag
• Bengtsfors kommuns tjänsteskrivelse.
• Förslag på ansökan till Trafikverket.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. Melleruds kommun medfinansiera turistvägsskyltning mellan Högsbyn och
Bränna (Brudfjällsvägen) med 25 tkr.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget – förfogandeanslaget.
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Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2018/398.805

Ansökan om sponsring/bidrag till Sunnanåträffen 2018
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja Melleruds Trollingklubb 5 tkr i sponsorbidrag till Sunnanåträffen 2018.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget – förfogandeanslaget.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds Trollingklubb arrangerar Sunnanåträffen i trollingfiske varje höst.
I år ingår tävlingen som en av fyra deltävlingar i SM-serien i Trollingfiske.
Klubben har den 11 juni 2018 ansökt om ett ekonomiskt bidrag till arrangemanget.
Beslutsunderlag
• Melleruds Trollingklubbs bidragsansökan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja Melleruds Trollingklubb 5 tkr i sponsorbidrag till Sunnanåträffen 2018.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget – förfogandeanslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Melleruds Trollingklubb
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2018/395.002

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och
checkräkning för socialnämnden
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på bankkonto 8234-7
3512 3363:
Socialchef
Sektorchef IFO
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare
T.f. handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare
Enhetschef
Enhetschef
Socialsekreterare
Socialsekreterare

Malin Johansson
fr.o.m. 2018-09-01
Magnus Jonsson
Ingela Pettersson
Anna-Karin Sandberg
Inga-Lena Andersson
Niclas Nilsson
Helena Sundström
Maria Pettersson Kylberg
Maritha Johansson
Camilla Björk Karlsson
Johanna Bavington
Cajsa Lindberg
Sara Brännström

Sammanfattning av ärendet
På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och
familjeomsorgsenheten behöver nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att
utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2018-01-31, § 4.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottets beslutar att ge föreslagna personer
bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt
på bankkonto 8234-7 3512 3363.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Samtliga berörda
Ekonomienheten
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Dnr KS 2018/286.214

Svar på samrådsremiss om detaljplan avseende ny
väganslutning till bostadsområdet Sundserud
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom samrådsförslag till detaljplan
avseende ny väganslutning till bostadsområdet Sundserud.
Sammanfattning av ärendet
Befintlig väganslutning från väg 2221 (genomfartsväg i Åsensbruk) till det
blivande bostadsområdet i Sundserud är undermålig ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Den gällande detaljplanen anger ett nytt vägområde ca 200 m söder om befintlig
väg, som innebär stora ingrepp i naturen och även stora kostnader. För att få en
mer ändamålsenlig vägdragning från genomfartsvägen och med mindre ingrepp i
naturen, föreslår Plan- och byggenheten att en ny detaljplan för det berörda
området tas fram, som medger en ekonomisk och trafiksäker vägdragning. En ny
detaljplan ger också en önskvärd tydlighet ur planteknisk synpunkt istället för en
planändring.
Plan- och byggenheten bedömer att planen kan tas fram genom ett standardförfarande (ev. begränsat standardförfarande), då detaljplanen är förenlig med
översiktsplanen och inte av betydande intresse för allmänheten och inte heller
medför en betydande miljöpåverkan.
En ny detaljplan för det begränsade området bedöms ha ett ringa intresse för
allmänheten, varför Plan-och byggenheten anser att ett antagande av planen
kan delegeras till Byggnadsnämnden.
Kostnaderna regleras inom det marköverlåtelseavtal som tecknats tidigare
mellan kommunen och exploatören för det nordvästra området i Sundserud.
Byggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2018, § 80, att godkänna
samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget på samråd.
Samrådstiden är mellan 4 – 25 juni 2018.
Beslutsunderlag
• Byggnadsnämndens beslut 2018-05-23, § 80.
• Fastighetsförteckning (endast till ledamöter/ersättare)
• Missiv och samrådsremisshandlingar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom
samrådsförslag till detaljplan avseende ny väganslutning till bostadsområdet
Sundserud.
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Dnr KS 2017/429.164

Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete
med civilt försvar 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att utse en funktion, avdela personella resurser, för
att samordna kommunens arbete med civilt försvar.
2. ge varje nämnd/bolag/kommunalförbund i uppdrag att utse en person som ska
medverka i arbetet med civilt försvar.
3. i samband med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar är klar ska en gemensam plan för arbetet tas fram.
4. i arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna eftersträvas.
5. ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att följa upp arbetet med civilt
försvar minst en gång per kvartal.
Sammanfattning av ärendet
Säkerhetssamordnaren har fått i uppdrag av KSAU att göra en förstudie av hur
kommunen ska bygga upp sin del i det civila försvaret. Syftet är att inventera
behov, nuläge och åtgärder. Samtliga förvaltningar skulle vara säkerhetssamordnaren behjälpliga i förstudien. I arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna eftersträvas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.
Säkerhetssamordnarna i Dalsland har arbetat tillsammans vid genomförandet av
föreliggande förstudie.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 68.
• Förstudien (arbetsmaterial endast till ledamöter/ersättare).
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att utse en funktion, avdela personella resurser, för
att samordna kommunens arbete med civilt försvar.
2. ge varje nämnd/bolag/kommunalförbund i uppdrag att utse en person som ska
medverka i arbetet med civilt försvar.
3. i samband med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar är klar ska en gemensam plan för arbetet tas fram.
4. i arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna eftersträvas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

sida

5. ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att följa upp arbetet med civilt
försvar minst en gång per kvartal.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/406.005

Projektet Den papperslösa kommunen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa föreliggande tidsplan för implementering av digital nämndadministration. Från och med den 1 januari 2019 ska nämndadministrationen
vara digital. Detta innebär att parallell utskrifts- eller pappershantering inte
kommer att tillhandahållas.
2. fastställa Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald om användande av
dator. Avtalet ska tillämpas fullt ut från och med kommande mandatperiod.
3. den kommunala e-postadress som den förtroendevalde tilldelas ska användas i
uppdraget som förtroendevald inom Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Chefssekreteraren och utredaren har utarbetat förslag till Avtal mellan Melleruds
kommun och förtroendevald om användande av dator. Förslaget är avstämt med
administrativa chefen.
Tidsplanen för projektet den papperslösa kommunen har justerats. De grundläggande förutsättningarna för att helt övergå till digital nämndadministration inom
Melleruds kommun är nu på plats. Implementeringen bör ske stegvis med målet att
vara klart den 1 januari 2019. Information och utbildning kommer att vara
självklara delar vid implementeringen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut, § 37, 2015-02-11
• Projektbeskrivning
• Förslag till användaravtal - Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald
om användande av dator
• Förslag till tidplan för implementering av digital nämndadministration.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa föreliggande tidsplan för implementering av digital nämndadministration. Från och med den 1 januari 2019 ska nämndadministrationen
vara digital. Detta innebär att parallell utskrifts- eller pappershantering inte
kommer att tillhandahållas.
2. fastställa Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald om användande av
dator. Avtalet ska tillämpas fullt ut från och med kommande mandatperiod.
3. den kommunala e-postadress som den förtroendevalde tilldelas ska användas i
uppdraget som förtroendevald inom Melleruds kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/138.372

Svar på motion om att ansluta de vid Karolinerskolan
närbelägna hyresfastigheterna till det kommande
fjärrvärmenätet i Dals Rostock
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintligt
ägardirektiv, ansökan till Klimatklivet och genomfört arbete.
Sammanfattning av ärendet
Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 8 mars 2017 att kommunfullmäktige
beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån sin ägarroll ge det
kommunalägda bostadsbolaget Melleruds Bostäder AB ett uppdrag att ansluta de
vid Karolinerskolan närbelägna hyresfastigheterna till det kommande
fjärrvärmenätet i området.
Enligt Mellbo är två av deras fastigheter anslutna till det av kommunen ägda lokala
fjärrvärmenätet i Dals Rostock. Fjärrvärmen produceras idag vid oljepannan i
Karolinerskolan.
För att kunna fasa ut oljan vid Karolinerskolan har både Melleruds kommun och
bostadsbolaget studerat var sitt alternativ och sökt medel för att delfinansiera detta
via det så kallade Klimatklivet genom Naturvårdsverket.
Melleruds kommun kommer att ta bort oljepannan och ersätter denna med en
pelletspanna. För detta arbete har Melleruds kommun beviljats bidrag från
Naturvårdsverket. Den 22 januari 2018 rapporterade Mellbo till Naturvårdsverket
att arbetet var klart för deras vidkommande då all eldningsolja ersatts med grön el
till värmepumparna och en hög totalverkningsgrad på den nya
bergvärmeanläggningen.
Beslutsunderlag
• Motion
• Inlaga till svar av motion från Mellbo 2017-04-07
• Ägardirektiv för AB Melleruds bostäder, KF 2017-01-25, § 6
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisning till befintligt ägardirektiv, ansökan till Klimatklivet och genomfört
arbete.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 253

Säkerhetsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Säkerhetssamordnaren informerar om aktuella säkerhetsfrågor:
• Ny överenskommelse om kommunens uppgifter.
Säkerhetssamordnaren informerar om att en ny överenskommelse är på gång.
• Länsstyrelsens delregionala träff
Säkerhetssamordnaren informerar om nya dokument, inriktning 2019-2021
och uppmaningar.
• Val 2018
Säkerhetssamordnaren informerar från länsstyrelsens konferens kring
säkerhetsfrågor vid valet 2018.
• Samverkan inför Kanalyran 2018
Säkerhetssamordnaren informerar samverkan inför Kanalyran.
• Rutin för information vid eldningsförbud med NÄRF på plats
Säkerhetssamordnaren informerar om ny rutin som 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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Sammanträdesdatum

§ 254

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Fyrbodals kommunalförbund
Ordförande informerar om att en ny förbundsdirektör för Fyrbodals
kommunalförbund har anställts – Jeanette Lämmel.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 255

Kultur- och fritidsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor:
• Göteborgs Filmfestival 2019
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att kommunen har fått en förfrågan
om att delta i Göteborgs Filmfestival 2019
• Dalslandslitteraturens dag
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om Dalslandslitteraturens dag som
arrangeras den 30 juni i Dalsland Center.
• Konserter i Dalsland Center
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att det blir 27 konserter i Dalsland
Center under sommaren 2018.
• Kanalyran
Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en aktuell rapport om biljettförsäljningen
som pågår – 815 sålda hittills – och antal sponsorer, restauranger m.m.
• Dalslands kanal 150 år
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om programpunkter vid jubiléet.
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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Dnr KS 2018/266.054

Slutredovisning av projekt Städmaskin Rådahallen
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Städmaskin Rådahallen
och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 8 maj 2018, § 185, att ge enhetschefen för
Rådahallen i uppdrag att starta projektet projekt Städmaskin Rådahallen
och att lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Rådahallen har haft behov av att införskaffa ytterligare en städmaskin för att
på ett effektivt sätt städa de utökade golvytorna i och med den nybyggda
sporthallen i anslutning till Rådahallen.
Projektet har finansieras genom en utökning med 16 300 kronor i driftbudgeten
för 2019 för att täcka ökade kapitalkostnader.
Projektet har pågått från den 1 maj till den 30 juni 2018.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 185.
• Slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt
Städmaskin Rådahallen och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschefen för Rådahallen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/35.054

Projekt Kassasystem Rådahallen – utökad kostnad
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna den utökade kostnaden som finansieras av
Rådahallens driftbudget.
Sammanfattning av ärendet
Rådahallens befintliga kassasystem är gammalt och behöver uppdateras. Enheten
kommer också att skaffa nya kortläsare som ska ersätta en del nycklar.
Målet med det nya kassasystemet är att det ska gå snabbare i kassan och göra det
lättare att ta fram olika statistik. Det ska vara lättare att tillverka bad/gymkort
m.m. vidare ska Rådahallen kunna ta bort gamla kunder som slutat vilket inte går
med nuvarande system. Enligt den nya datalagen får man inte ha kvar kunder med
personuppgifter. Rådahallen har även problem att personer går in och utnyttjar
hallarna utan att betala på sena kvällar och helger. Det kommer att åtgärdas med
kortläsare på fler ställen så de inte kan komma in.
Projektet har finansierats genom en utökning med 23,5 tkr i driftbudgeten för 2019
för att täcka ökade kapitalkostnader.
Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2018, § 42, att ge enhetschefen för
Rådahallen i starta projektet Kassasystem Rådahallen och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
I samband med utbytet av kassasystemet så har det framkommit att alla
passerkort måste bytas ut för att fungera i det nya systemet. Detta innebär en
extra kostnad per kort på 15:44 kronor med en total kostnad på 105 tkr.
Finansiering av tilläggskostnaden täcks av Rådahallens driftsbudget.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 42.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-28.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att godkänna den utökade kostnaden
som finansieras av Rådahallens driftbudget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschefen för Rådahallen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 258

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om aktuella personalfrågor:
• Diskrimineringsombudsmannens tillsyn
Kommunchefen informerar om DO:s tillsynsbeslut av Melleruds kommuns
riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier.
• Lokalt kollektivavtal om förtroendetid
Kommunchefen informerar om lokalt kollektivavtal om förtroendetid för
arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Melleruds kommun.
• Vikarierande näringslivsansvarig
Kommunchefen informerar om pågående rekrytering av vikarierande
näringslivsansvarig.
• Organisation av kommunens verksamhet
Kommunchefen lämnar en aktuell information om organisation av kommunala
verksamheter och idéer om fortsatt arbete.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2018/386.052

Projekt VA Ängenäs särskilda boende, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet VA Ängenäs särskilda boende och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
En ny detaljplan är beslutad för ett särskilt boende på Ängenäs. Placeringen av
det nya boendet är över befintliga VA-ledningar mellan Vita Sannar och Mellerud.
En flytt av VA-ledningar är en förutsättning för att byggnationen av boendet ska
kunna göras. Kostnaden för flytten är inte initierad av VA-enheten och gagnar inte
VA-kollektivet vilket gör att flytten ska finansieras av skattemedel och inte
VA-kollektivet.
Projektering av flytten görs av Sweco. Utförandedelen av flytten görs i kommunal
regi av gatuenheten, med hjälp av Ramavtal för grävarbeten. Materialinköp och
entreprenadarbeten utförs via ramavtal.
Projektet beräknas pågå från den 2 maj till 30 oktober 2018.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet VA Ängenäs särskilda boende och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
VA-chefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/385.052

Projekt VA Västerråda, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet VA Västerråda och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Ett nytt köpcenter är planerat till Västeråda vilket gör att stora ytor kommer att
hårdgöras, som leder till snabb avrinning av dagvatten frän området. Detta och de
gällande riktlinjer från Svenskt vatten angående skyfall och dimensioneringsberäkningar gör att dagvattenledningarna behöver förstärkas upp. I samband med
detta byts även spillvatten- och VA-ledningar. Ledningar norr om Eldaregatan byts
ut och förstärks för att klara av byggnation på Sapphult. Arbetet utför i egen/
kommunal regi
Projektet beräknas pågå från den 1 januari 2018 till 31 oktober 2019.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet VA Västerråda och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
VA-chefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/384.052

Projekt Ovidkommande vatten 2018, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Ovidkommande vatten 2018 och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
På grund av åläggande från Länsstyrelsen behöver kommunen minska det
ovidkommande vattnet till reningsverket i Sunnanå
Projektet kommer att drivas i egen regi i samverkan mellan VA-enheten och Gatuenheten. Konsulter kommer att anlitas för projektering och undersökningar. Vid
markarbeten kommer underentreprenörer att hyras in.
Delprojekt såsom byte av VA-ledningar vid Syrénvägen kan komma att läggas ut
på utförande entreprenad i form av generalentreprenad.
Projektet beräknas pågå från den 1 januari till 30 juni 2019.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet Ovidkommande vatten 2018 och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
VA-chefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/390.052

Projekt Utbyte av belysning Dals Rostock, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Utbyte av belysning Dals Rostock och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att VA-enheten byter ledningar för ovidkommande vatten på
Villavägen, Trädgårdsvägen samt Syrénvägen i Dals Rostock behöver kommunen
byta ut gammal och dålig kabel för belysning. Gatuenheten ser stora samordningsvinster för kommunen att genomföra dessa arbeten samtidigt som VA utför sina
arbeten.
Projektet finansieras av genom omfördelning av investeringsbudget 2018.
Kapital- och driftskostnader tas av befintlig budget för Gata/Park.
Upphandling av VA-arbeten kommer att ske och i dessa kommer vi att lägga in post
för grävning och läggning belysningskabel samt sättning av nya fundament.
Återställning av asfaltytor sker enligt gällande avtal.
Projektet beräknas pågå från den 2 juli till 31 december 2018.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet Utbyte av belysning Dals Rostock och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/389.052

Projekt Ny gata Ängenäs särskilt boende, startbesked
och omfördelning från projekt Projektering till särskilt boende
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Ny gata Ängenäs särskilt boende, göra en omfördelning av medel från
projekt Projektering till särskilt boende och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Nybyggnation av särskilt boende vid Ängenäs kräver ny infrastruktur i form av
tillfartsväg som ansluter till fastigheten. Gatuenheten behöver därför projektera
och bygga denna väg före det att byggnation av särskilt boende startar.
Finansiering av projektet sker genom att utökad ram för kapitalkostnader begärs
från år 2019 med 14,5 tkr.
Förvaltningen vill omfördela 495 tkr från projeket Särskilt boende till projekt Ny
gata Ängenäs särskilt boende. Detta projekt låg med i investeringsplanen år 2017
men startades aldrig då hela Ängenäs projektet blev försenat.
Arbeten kommer att genomföras av kommunens egen personal i samarbete med
för kommunen avtalade entreprenörer. Arbeten består av schaktning, sprängning,
grusfyllnad/packning av vägterrass och överbyggnad samt slutligen asfalteras.
Projektet beräknas pågå från den 18 juni till 31 december 2018.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Ny gata Ängenäs särskilt boende, göra en omfördelning
av medel från projekt Projektering till särskilt boende och lämna en slutredovisning
när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2017/355.373

Slutredovisning av projekt Fjärrvärme östra Mellerud
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Fjärrvärme östra Mellerud
och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 2017, § 281, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Fjärrvärme östra Mellerud och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
I och med utbyggnaden av fjärrvärmeledningar till östra sidan av Mellerud
har kommunen att upphört med oljeeldning/eluppvärmning i kommunens
fastigheter Magasinsgatans Gruppboende, Fagerlidshemmet, Markusgården,
Fagerlidsskolan och Ymers Förskola samt Melleruds Bostäders fastighet på Järven.
Lokaler som har haft direktverkande el har fått en mer ekonomisk, miljövänlig och
funktionell uppvärmning med bättre inomhusklimat och där risken för brännskador
från gamla elelement upphör på skola/förskola
Projektet har pågått från den 1 april till den 30 oktober 2017.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 281.
• Slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt
Fjärrvärme östra Mellerud och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Fastighets-/fjärrvärmechefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/387.052

Projekt Utbyte av tak, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Utbyte av tak och
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
2. ge samhällsbyggnadschefen och fastighetschefen i uppdrag att återkomma i
ärendet efter att upphandling genomförts.
Sammanfattning av ärendet
Det finns tak som läcker in och skadar stommen varför behov finns av att montera
nytt tak som förlänger livslängden på fastigheten. Projektet finansieras inom
befintlig budget.
Entreprenaden genomförs av upphandlad entreprenör med stor kunskap inom
byggbranschen och i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Projektet beräknas pågå från den 1 augusti till 30 november 2018.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
1. Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Utbyte av tak och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.
2. ge samhällsbyggnadschefen och fastighetschefen i uppdrag att återkomma i
ärendet efter att upphandling genomförts.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Fastighetschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/388.845

Projekt Publikt trådlöst (WiFi) för ställplatser för husbilar i
Sunnanå hamn
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att genomföra projekt
Publikt trådlöst (WiFi) för ställplatser för husbilar i Sunnanå hamn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har för dålig signal i det trådlösa WiFi i Sunnanå hamn och får många
klagomål från besökare och behöver därför utöka området som täcks in med det
publika nätverket. Idag finns beslut om trådlös WiFi endast för gästbryggorna.
Det finns möjlighet att rikta sändaren så vi inte konkurrerar med övriga
närverksleverantörer i Sunnanå hamn.
Projektkostnaden ligger på 15 tkr och investeringen ryms inom Turistbyråprojektet.
Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att
genomföra projekt Publikt trådlöst (WiFi) för ställplatser för husbilar
i Sunnanå hamn.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Fastighetschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2018/276.805

Ansökan om bidrag från bygdepengen till ombyggnad av
ventilationen i Källhults bygdegård i Dalskog
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja Dalskogs bygdegårdsförening 5 tkr i bygdepeng till materialkostnader i
samband med ombyggnad av ventilation i Källhults bygdegård i Dalskog.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för bygdepeng.
Sammanfattning av ärendet
Dalskogs bygdegårdsförening har den 19 april 2018 ansökt om bidrag från den
s.k. bygdepengen för hjälp med finansieringen av ombyggnation av ventilationen
i bygdegården i Källhult i Dalskog. Föreningen blev ålagda att utföra en
OVK-kontroll och utifrån denna var vissa åtgärder tvungna att vidtas. Bland annat
behövdes fler fläktar installeras. Bifogat ansökan finns underlag för de kostnader
som föreningen har haft i samband med detta. Den totala kostnaden för ombyggnationen uppgick till 30 287 kronor.
Ansökan om hjälp med finansieringen för detta inkommer efter att åtgärderna
redan har vidtagats på grund av att föreningen inte hade den information som
krävdes kring bygdepengen.
Beslutsunderlag
• Dalskogs bygdegårdsförenings ansökan med bilagor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja Dalskogs bygdegårdsförening 5 tkr i bygdepeng till materialkostnader i
samband med ombyggnad av ventilation i Källhults bygdegård i Dalskog.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för bygdepeng.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalskogs bygdegårdsförening
Verksamhetsutvecklaren
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2018/302.805

Ansökan om förbättring av vedbod vid föreningen Kroppefjälls
Vandrares raststuga på Kroppefjäll
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja 10 tkr till materialkostnader i samband med förbättring av vedbod vid
föreningen Kroppefjälls Vandrares raststuga på Kroppefjäll under förutsättning
att Färgelanda kommun fattar likalydande beslut.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för bygdepeng.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Kroppefjälls Vandrare har den 27 april 2018 ansökt om 20 tkr i bidrag
till förbättring av vedbod vid föreningens raststuga på Kroppefjäll. Resterande
belopp utgör eget arbete samt bidrag ut Dalslands Sparbanks
fond för utveckling av ett attraktivt Dalsland.
Föreningen Kroppefjälls Vandrare äger och förvaltar raststugan "Karolinerstugan"
på vandringleden Karl XII:s väg. Leden startar i Dals Rostock och går över
Kroppefjäll till Järbo. Raststugan ligger ungefär mitt på leden som har en längd av
cirka 15 km. Stugan byggdes 1962 och har enligt föreningens gästbok över 700
besökare varje år med många övernattningar.
Till stugan finns miljötoalett, två grillplatser och en vedbod där det förutom plats
för ved finns ett rum med reservbädd. Denna används då det är fullt i stugan.
Vedboden har med åren förfallit och är nu både dragig och med dåligt innertak och
taktäckning. Delen för vedförråd har dessutom jordgolv.
Föreningen söker bidrag för upprustning av vedboden eller, beroende på dess skick,
nybyggnad av denna i samma storlek som nuvarande 7 x 5 m. Genom upprustning
kan föreningen erbjuda en förbättrad möjlighet att vistas och övernatta i den
vackra Dalsländska naturen och erbjuda torr ved till grill och öppen spis. Detta
ligger i linje med föreningens stadgar och strävan att erbjuda besökaren
vederkvickelse och ro och visa vägen in till de natur- och kulturvärden som finns på
Kroppefjäll.
Förutom skylt vid stugan kommer föreningen ha information vid de tre påfarter
som finns på leden i Dals Rostock, Hallesjön och i Järbo. Även kommunens logotype
i det vandringsprogram för sommaren som tycks i 500 ex och delas ut till
turistbyråer m.fl. På dessa kulturvandringar deltog 930 personer under perioden
maj - augusti 2017.
Föreningen hade 320 betalande medlemmar i december 2017.
Kommunstyrelsens ledningsutskott i Färgelanda kommun har den 21 maj 2018
beslutat att uppdra till kommunchefen att lyfta frågan om delfinansiering av
upprustning av vedboden med Melleruds kommun.
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Beslutsunderlag
• Föreningen Kroppefjälls Vandrares ansökan med bilagor.
• Kommunstyrelsens ledningsutskotts i Färgelanda kommuns beslut
2018-05-21, § 93.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja 10 tkr till materialkostnader i samband med förbättring av vedbod vid
föreningen Kroppefjälls Vandrares raststuga på Kroppefjäll under förutsättning
att Färgelanda kommun fattar likalydande beslut.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för bygdepeng.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Föreningen Kroppefjälls Vandrare
Verksamhetsutvecklaren
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Färgelanda kommun
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Dnr KS 2018/337.014

Besvarade frågor inför dialogmöte med Västtrafik 2018,
redovisning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med höstens dialogmöten är att diskutera kollektivtrafikens utveckling
utifrån dagens förutsättningar och framtida behov. Efter mötet ska deltagande
parter känna sig informerade, uppdaterade och det ska finnas en samsyn kring
stegen framåt, dels i frågor som rör kommande trafikplan, men även i mer
långsiktiga frågor.
För att göra dialogmötena så givande som möjligt vill Västtrafik att Melleruds
kommun inför mötet besvarar några frågor som rör utvecklingen i kommunen. De
skriftliga svaren utgör också viktig input till framtagande av utvecklingsplaner för
kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens besvarade frågor inför dialogmöte.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 270

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Nytt livsmedelsavtal
Enhetschefen för kost och service informerar om att kommunen tecknat ett
nytt 4-årigt livsmedelsavtal med Menigo Food Service AB.
• Stenmagasinet Sunnanå hamn
Fastighetschefen informerar om att entreprenörer som kommer att driva café i
stenmagasinet i Sunnanå hamn.
• Håveruds camping
Näringslivsansvarig och GIS- och kartingenjören informerar om diskussioner om
Håveruds camping och behov av ny detaljplan för området..
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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