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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 10 oktober 2017, klockan 08.30 – 12.00,  

13.00 – 15.00 i Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) 

Marianne Sand Wallin (S) 

Vakant (C) 

Eva Pärsson, vice ordf. (M) 

Daniel Jensen (KD) 

 

Tjänstgörande ersättare Peter Ljungdahl (C) för vakant ledamot 

 
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Björn Lindquist, t.f. kommunchef    

Anna Granlund, utredare 

Renée Olsåker, miljöstrateg § 384 

Patrik Tellander, förråds- och renhållningschef § 384 

Catharina Åbom Häll, enhetschef Rådahallen § 386 

Jan Skeppstedt, arkitektkonsult § 387 

Jenni Hagman, näringslivsansvarig § 394 

 
Övriga  

 
Utses att justera  

Justerare Peter Ljungdahl (C) 

Ersättare Eva Pärsson (M) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 10 oktober 2017, klockan 12.00 

§§ 382-384 och 387-388 justeras omedelbart vid sammanträdet. 

Övriga paragrafer justeras den 12 oktober 2017, klockan 13.00  

 

Justerade paragrafer  §§ 382 - 396 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Anna Granlund 

 Ordförande ............................................................................................................................. ................. 

  Tommy W Johansson  

 Justerande ............................................................................................................................. ................. 

 Peter Ljungdahl 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2017-10-10 

 

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-10 §§ 382-384, 387-388 

 2017-10-12 §§ 385-386, 389-396  

 

Datum då anslaget tas ned 2017-11-01 §§ 382-384, 387-388 

 2017-11-03 §§ 385-386, 389-396 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Anna Granlund 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-10 2

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 382  Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler som uppbär 

kommunalt stöd 

3 

§ 383  Säkerhetsskyddsorganisation för Melleruds kommun 4 

§ 384  Förslag till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-område Sunnanå 

SE0530216 

5 

§ 385  Tekniska frågor 6 

§ 386  Taxor och avgifter i nya sporthallen 7 

§ 387  Detaljplan för kvarteret Spjutet, antagande 8 

§ 388  Medfinansiering av projektet Lake Vänern Grand Tour 9 

§ 389  Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari-

augusti 2017 

11 

§ 390  Ansökan om bidrag till luftvärmepump i Bolstads bygdegård  12 

§ 391  Ansökan om hyresbidrag för lokal på Österrådagatan 11 D i Mellerud  13 

§ 392  Aktuella frågor 14 

§ 393  Rapporter 15 

§ 394  Näringslivsfrågor 16 

§ 395  Besök på Carl Oscar Borg-utställning på Melleruds museum 17 

§ 396  Företagsbesök 18 
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§ 382 Dnr KS 2017/546.003  

 

Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler 
som uppbär kommunalt stöd 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till Reglemente för 

uthyrning av kommunala lokaler och lokaler som uppbär kommunalt stöd. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom Melleruds kommun finns idag fastställda hyror och taxor för uthyrning av 

lokaler samt riktlinjer för lokalförsörjningsstrategi, interna hyror samt tomställda 

lokaler. Föreliggande reglemente har som syfte att stödja tillämpningen av Vision 

Mellerud inklusive inriktningsmål och värdegrund, även vid uthyrning av 

kommunens lokaler och lokaler som uppbär kommunalt stöd. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Förslag till Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler som 

uppbär kommunalt stöd.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag 

till Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler som uppbär 

kommunalt stöd. 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
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§ 383 Dnr 2017/548.167 

 

Säkerhetsskyddsorganisation för Melleruds kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. upphäva kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2003, § 71, om kommunens 

säkerhetsorganisation. 

2. utse säkerhetssamordnaren till säkerhetsskyddschef. 

3. ge säkerhetsskyddschefen i uppdrag att genomföra en säkerhetsanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, PMFS 

2015:3, ska det hos den som beslutar om registerkontroll finnas en kontaktperson 

som svarar för kontakterna med Säkerhetspolisen.  

Kommunstyrelsen utser säkerhetsskyddschef enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2003-05-07, § 71. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. upphäva kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2003, § 71, om kommunens 

säkerhetsorganisation. 

2. utse säkerhetssamordnaren till säkerhetsskyddschef. 

3. ge säkerhetsskyddschefen i uppdrag att genomföra en säkerhetsanalys. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
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§ 384 Dnr KS 2017/528.336    

 

Förslag till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-
område Sunnanå SE0530216 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Förslag till uppdaterad 

bevarandeplan för Natura 2000-område Sunnanå SE0530216 enligt  

föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under 2017 ett uppdrag att uppdatera 

bevarandeplanerna till länets Natura 2000-områden.  

År 2012 beslutade regeringen att Sunnanå ska ingå i Natura 2000-nätverket,  

vilket innebär att området inte tidigare haft någon bevarandeplan. Att området är 

ett Natura 2000-område innebär att lagstiftningen för Natura 2000 gäller.  

Länsstyrelsen bedömer att förslaget på bevarandeplan är viktigt för markägare  

och förvaltare att känna till. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till 

länsstyrelsen senast den 11 oktober 2017.  

 

Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens förslag på bevarandeplan för Natura 2000-området Sunnanå 

SE0530216. 

• Förslag till remissvar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över 

Förslag till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-område Sunnanå 

SE0530216 enligt föreliggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
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§ 385    

 

Tekniska frågor  
 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets ledamöter diskuterar aktuella tekniska frågor: 

• Ängenäs äldreboendet 

Hur ska ärendet beredas fortsättningsvis i och med de arkeologiska fynden? 

KSAU, KS och Socialnämnden kommer få en redovisning av ärendet och de olika 

alternativen. Avsikten är även att avlägga ett studiebesök på platsen under 

november månad. Inriktningen för Ängenäs äldreboende är inte ändrad.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 386 

 

Taxor och avgifter i nya sporthallen 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen av förslag till taxor och 

avgifter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefen för Rådahallen presenterar förslag till taxor och avgifter m.m.  

för den nya sporthallens verksamhet.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen av 

förslag till taxor och avgifter. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 387 Dnr KS 2017/89.214 

 

Detaljplan för kvarteret Spjutet, antagande 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen med planändringar för  

kvarteret Spjutet i Mellerud. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-19 att godkänna ett detaljplaneförslag  

för kvarteret Spjutet som möjliggör byggande av verksamhetslokaler.  

Planförslaget innebär att del av befintlig detaljplan med bostadsändamål ändras  

till verksamhetslokaler. 

Planområdet är beläget i norra delen av Melleruds tätort, ca 150 meter öster  

om E 45.  

Planförslaget har varit ute på samråd under maj månad 2017. Byggnadsnämnden 

godkände samrådsredogörelsen vid sitt möte i juni 2017 och beslöt att en 

granskningshandling ska tas fram. I granskningshandlingen har planförslaget 

bearbetats utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. 

Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017, § 173, att godkänna 

planförslagets granskningshandling samt att skicka ut planförslaget för  

granskning under perioden 2017-09-06--2017-09-22. 

Vid byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2017, § 180, att 

antagandehandlingar ska upprättas där bl.a. dagvattenhanteringen  

beskrivs tydligare och där den geotekniska undersökningen kompletteras. 

 

Beslutsunderlag 

• Detaljplaneförslag för kvarteret Spjutet (antagandehandling). 

• Byggnadsnämndens beslut 2017-10-02, § 205.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen med 

planändringar för kvarteret Spjutet i Mellerud. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
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§ 388 Dnr KS 2017/549.106 

 

Medfinansiering av projektet Lake Vänern Grand Tour  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. medfinansiera projektet Lake Vänern Grand Tour med sammanlagt 65 503 

kronor över tre år uppdelat enligt följande:  

År 2017: 21 529 kronor  

År 2018: 21 987 kronor 

År 2019: 21 987 kronor 

2. finansieras sker inom budget för näringsliv.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun är medlem i Vänersamverkan Ekonomisk Förening.  

Föreningen ansöker nu om medfinansiering från medlemmarna för ett projekt där 

medel sökts från Jordbruksverket. Projektet Lake Vänern Grand Tour syftar till att 

skapa ett system av internationell standard som ökar tillgängligheten till Vänern 

och underlätta för besökare och lokalbefolkning att på ett hållbart, enkelt och 

trevligt sätt uppleva Vänern.  

Ett system av noder, s.k. Väner-entréer, ska utvecklas där kommersiell service och 

lokal infrastruktur för besöksnäringen kan koncentreras. Leder av olika slag, både 

till sjöss och på land, ska kopplas ihop och tjänster i anslutning till dessa leder 

utvecklas. Det handlar om cykel, vandring, kajak, båtturer, elstolpar för laddning 

av bilar o.s.v. Ett exempel är gästhamnarna i Vänern som idag är något outnyttjade 

resurser som skulle kunna fungera som en typ av noder med utökad service till 

sjöss och på land.  

Den reviderade budgeten för projektet uppgår totalt till 4,06 Mnkr, varav  

2,5 Mnkr har sökts från Jordbruksverket, 300 tkr finansieras av Region Värmland, 

300 tkr av Västra Götalandsregionen samt totalt 960 000 av Vänerkommunerna. 

Ett beslutat fokusområde för Vänersamverkan är näringslivsutveckling med särskilt 

fokus på besök. 

 

Beslutsunderlag 

• Missiv 

• Reviderad projektplan 2017-2020. 

• Jordbruksverkets budgetmall projektstöd. 

• Sammanställning av fördelning av medfinansiering. 

• Medfinansieringsintyg 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. medfinansiera projektet Lake Vänern Grand Tour med sammanlagt 65 503 

kronor över tre år uppdelat enligt följande:  

År 2017: 21 529 kronor  

År 2018: 21 987 kronor 

År 2019: 21 987 kronor 

2. finansieras sker inom budget för näringsliv.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
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§ 389 Dnr KS 2017/547.042 

 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut 
januari-augusti 2017 
 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 

delårsbokslut för januari-augusti 2017. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 15 september 2017  

beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2017 till huvudmännen. 

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett negativt resultat på 663 tkr att jämföra 

med det budgeterade resultatet på -1,8 Mnkr för helåret 2017. 

 

Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2017.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet 

Vänersborg/Mellerud delårsbokslut för januari-augusti 2017. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 390 Dnr KS 2017/502.042 

 

Ansökan om bidrag till luftvärmepump i Bolstads bygdegård  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bevilja Bolstad-Grindstad byalag och 

bygdegårdsförening ett bidrag på 15.000 kronor för inköp av luftvärmepump till 

Bolstad bygdegård. Finansiering sker genom bygdepengen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bolstad-Grinstads byalag och bygdegårdsförening har den 21 september 2017 

ansökt om bidrag från Melleruds kommun för att byta ut elelement och en uttjänt 

pelletskamin mot en luftvärmepump. Målet är att minska föreningens kostnader och 

arbete med att värma upp lokalen. Lokalen används både av föreningen för olika 

arrangemang och av andra föreningar. Kostnaden för luftvärmepumpen inklusive 

montering beräknas till 20-25 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

• Bolstad-Grinstads byalag och bygdegårdsförenings ansökan om bidrag. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att bevilja Bolstad-Grindstad 

byalag och bygdegårdsförening ett bidrag på 15.000 kronor för inköp av 

luftvärmepump till Bolstad bygdegård. Finansiering sker genom bygdepengen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Bolstad-Grinstads byalag och bygdegårdsförening 
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§ 391  Dnr KS 2017/530.805 

 

Ansökan om hyresbidrag för lokal på Österrådagatan 11 D  
i Mellerud  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan med hänvisning till att det inte framgår i 

vilken omfattning som ungdomsverksamheten bedrivs. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Eritreanska kulturföreningen har den 15 september 2017 ansökt om hyresbidrag, 

för en lokal på Österrådagatan 11D i Mellerud. Hyran är 1 819 kronor per månad 

vilket motsvarar en årshyra på 21 828 kronor. Lokalen kommer att användas av 

föreningen för möten, undervisning (svenska, engelska, musik och sömnad)  

och för att komma in i det svenska samhället. 

Föreningen bildades den 20 december 2016 och har idag cirka 30 medlemmar. 

Föreningen har tidigare lånat kommunens lokaler alternativt varit hemma hos 

föreningsmedlemmar för att bedriva sin verksamhet.  

Föreningen arrangerar kulturevenemang och arbetar för att främja svenskt  

och eritreanskt kulturliv. 

 

Beslutsunderlag 

• Eritreanska kulturföreningens ansökan om hyresbidrag. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan med 

hänvisning till att det inte framgår i vilken omfattning som ungdomsverksamheten 

bedrivs. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 392  

   

Aktuella frågor 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Möte med Polismyndigheten 

Kommunalråden i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmåls kommuner mötte 

chefen för Polisregion Väst, Klas Friberg, och polisområdeschef Gunilla Gevreus 

den 2 oktober. Vid mötet diskuterades bland annat vilka effekter 

Polismyndighetens omorganisation haft i Dalsland, hur många kommuner en 

kommunpolis bör verka i, utbildningar samt fortsatt samverkan. Mötet 

uppfattades som positivt. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 393    

 

Rapporter 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 

m.m: 

• Bokmässan 

Dalslands mässmonter har fått mycket beröm bland annat för sin utsmyckning 

och flera föredrag var välbesökta. Melleruds kommun lade 30.000 kr på montern 

2017 och diskussioner bör inledas tidigt angående eventuell medverkan 2018.  

• SKL-projekt om hot och hat mot förtroendevalda 

SKL genomför en satsning för att stödja medlemmarna i arbetet mot hat och hot 

mot förtroendevalda. Tre av Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Färgelanda och 

Mellerud) har deltagit i arbetet som en aktör. Deltagandet har samordnats av 

säkerhetssamordnaren i Färgelanda kommun. Totalt har sju aktörer deltagit i 

projektet. 

Syftet är att lyfta frågan om hot och hat mot förtroendevalda samt att ta fram 

riktlinjer och utbildning inom området. Ett arbetsmöte planeras under hösten för 

att färdigställa Dalslandskommunernas del i projektet. 

Den 11 december har förtroendevalda i Melleruds kommun möjlighet att lyssna 

på det webbsända seminariet ”En trygg valrörelse” i Tingshuset. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-10 16

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 394    

 

Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella frågor: 

• Löpande aktiviteter 

 Löpande företagsbesök i kommunen. 29 stycken utförda. 

 Deltar kontinuerligt i Köpmannaföreningen, Industrigruppen samt 

Näringslivsrådet. 

 Enkät till medlemmarna i Navet utförd och planer på att ordna en 

föreläsning i höst. 

 Samarbetar med exempelvis Position Väst som i sin tur jobbar mot Business 

Sweden samt Steps to Export-projekt i höst med företag ifrån 

Fyrbodalkommunerna. 

 Övriga projekt: flera bidragsförfrågningar, försöker initiera mer samarbete 

mellan skola och näringsliv, förbättrad skyltning mot centrum samt 

uppdatering av sex stycken infoskyltar, koordinering av exploatering av 

mark samt etableringsärenden, Kanalyran 2018, deltar i arbetet med nya 

översikstplanen samt planerar övergång med budget för Dalslands Center 

samt uppstart av nytt samarbete. 

• Förenkla - Helt enkelt 

SKL informerade om Förenkla - Helt enkelt den 5 oktober. Om kommunen ska gå 

vidare med detta är det viktigt att finns intresse inom förvaltningen. Frågan 

hänskjuts till dess att ny kommunchef är på plats. 

• Företagsklimatet i Mellerud 

 Mellerud har rankingsplats 136 (tappade 22 platser, men ligger ändå bland 

de bättre i Fyrbodal). 

 Svenskt Näringslivs frukostmöte i Mellerud med företagare, politiker och 

tjänstemän 20 september, ca 22 deltagare. 

 Åsikter från deltagarna gällande företagsklimatet: ambassadörskap, sola och 

näringsliv samt kommunikation. 

• Etableringsärenden 

Information om aktuella etableringsärenden. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 395  

 

Besök på Carl Oscar Borg-utställning på Melleruds museum 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker den aktuella utställningen om 

dalslandssonen Carl Oscar Borg liv och tavlor på Melleruds museum och får  

en guidning. 
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§ 396    

 

Företagsbesök  
 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Nyströms Skor i Melleruds kommun för 

att informera sig om dess verksamhet och framtidsplaner. 

 


